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الأرواح تعـزف ن�شيدها

ي�شرق  بالنور،  ال�شماء  تتجمع، متتلئ  ال�شوء  حلقات 

الأفق باألوان قو�س قزح. يفرت ثغر الوطن عن ابت�شامته 

اخلالبة، اإنهم هناك عرب الأفق ينظرون...

يتبادلون راية الوطن وينت�شرون مع �شوء الفرح واإ�شعاع 

اجلمال وكاأنهم من يُ�شعل اأعياد الكويت بالبهجة، وكاأنهم 

الرّب  امللون عرب  املجد  �شوء  وين�شر  الأعللالم  يحمل  من 

والبحر واأبراج الزينة ورايات الفرح املزرك�شة.

اأبداً،  اأن ت�شبح ما�شياً  هنا ذاكرة حا�شرة ول ميكن 

يتجاوزها الن�شيان ول يحدها الزمن، هي تن�شاب وتتنا�شل 

من كل اأنحاء التاريخ، هنا ذاكرة من اأ�شعلوا الأرواح ليظل 

الوطن حا�شراً يف الأبدية، وطن طهرته النريان، واأعادت 

ت�شكيله الت�شحيات.

الإميان م�شمون القوة، و�شّر الت�شحية، وجوهر القيم، 

�شهداء  اختار  لذا  الثقة،  ومرافئ  اليقني  روح  الإميللان 

الوطن اأن تر�شو اأرواحهم هناك عرب مدارج النور حيث 

اإ�شراق اخللود.. حياة ل موت فيها، موت ل يدركه فناء.

بقلم : فايزة مانع املانع
fayzaalmane@yahoo.com
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هم حماة الأر�س، حلقات النور خط الدفاع الأول عن 

�شواهد الأجداد ورموز املجد وقيم الوطن هم املادة التي 

وللمكان  قدا�شة  للذاكرة  لتعطي  الوطن  برثى  امتزجت 

�شرفاً، لذا من حقهم علينا اأن يكونوا يف �شدارة فرحنا 

واأجمل  فرحنا  ذروة  هم  بل  والتحرير،  ال�شتقالل  باأيام 

ما فيه.

اأ�شفار التاريخ لهم.. مالحم جمدهم مناهج تتعلمها 

الأجيال، اأجلى فنون الع�شق اأعلى درجات البذل، اختاروا 

اأرادوه مدوياً.. عميقاً وخالداً  اأن يُعطوا عطاء خمتلفاً، 

كوطنهم الذي ذابوا فيه حباً، فاآثرهم بالعز، واخت�شهم 

بقالئد التاريخ الرباقة.

التاريخ مينح اأ�شراره ملن يح�شن توقيع اأ�شفاره فكانت 

ب�شمتهم امل�شرقة قبلتهم على جبني الوطن، وختم اخللود 

غاية  الللروح  بب�شمة  التوقيع  اإنلله  التاريخ  �شفائح  على 

الأبطال و�شرف املخل�شني.
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ـــــــــــرة نـــــــالـــــــت تــــقــــديــــر  ه اخلـــــــــــِيّ مـــــــــــبـــــــــــادرات ســــــــــمــــــــــِوّ
الـــــــــــعـــــــــــالـــــــــــم شـــــــــــعـــــــــــوبـــــــــــًا وقـــــــــــــــــــــــــــادة ومـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات

جــــــــابــــــــُر عــــــــثــــــــرات الـــــشـــــعـــــوب

زعيـــــم

الإن�شانية

صباح األحمد

أم��������ير
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طارق الأحمد

تلك  اإطلللللالق  يللكللن  ومل 

على  غريب  باأمر  املللبللادرات 

فلطاملا  الللبللالد،  اأمللري  �شمو 

عرف عن �شموه مدى حر�شه 

باملو�شوعات  واهللتللمللاملله 

وا�شت�شعاره  الإنلل�للشللانلليللة، 

اأهمية ذلك اجلانب يف حياة 

الأمم واملجتمعات وال�شعوب، 

اإىل معاجلة  الدوؤوب  و�شعيه 

اجلللللراح الللتللي تلل�للشللاب بها 

بع�س الدول ب�شبب الكوارث 

العون  وتللقللدمي  الطبيعية، 

وامل�شاعدة جلميع املجتمعات 

التي ت�شهد اأزمات اقت�شادية، 

احلروب  ويلللالت  تعي�س  اأو 

ومرارة القتتال الأهلي.

املبادرات  تلك  تكن  ومل 

الكويت  على  بغريبة  اأي�شاً 

واأهلها  اأمللراوؤهللا  ُجبل  التي 

اخلري  على حب  القدم  منذ 

واإغاثة امللهوف وتقدمي العون 

وامل�شاعدة للمحتاجني يف كل 

مكان، وامل�شاهمة يف اأي عمل 

اإن�شاين مادام فيه  اأو  خريي 

للمعاناة  ورفع  للب�شرية  خري 

عن اأبنائها.

م�ؤمترا املانحني لل�شعب 

ال�ش�ري

يف يناير املا�شي ا�شت�شاف 

“املوؤمتر  البالد  اأمللري  �شمو 

الدويل الثاين للمانحني لدعم 

الو�شع الإن�شاين يف �شورية”، 

باأكرب  اأعماله  اختتم  والللذي 

عملية متويل يف تاريخ الأمم 

املتحدة، انت�شر فيها املجتمع 

الإن�شانية  لللالأزمللة  اللللدويل 

�شورية،  تلل�للشللهللدهللا  اللللتلللي 

 2.4 املانحون  جمع  عندما 

الو�شع  لإغللاثللة  دولر  مليار 

الإن�شاين املُِلّح يف ذلك البلد 

الذي ي�شهد �شراعاً ماأ�شاوياً 

منذ نحو ثالث �شنوات.

�شت  ويف مبادرة �شامية كَرّ

العمل  يف  الللكللويللت  ريلللللادة 

الإن�شاين الدويل، اأعلن �شمو 

ترّبع  املوؤمتر  البالد يف  اأمري 

مليون   500 مببلغ  الكويت 

20 يف  يللوازي  اأي ما  دولر، 

التعهدات  اإجمايل  من  املئة 

امل�شاركون  بها  تللقللدم  الللتللي 

مثلوا  والللذيللن  املللوؤمتللر،  يف 

نحو 65 دولللللة و24 منظمة 

م�ؤمترات عاملية، واأخرى قاّرية واإقليمية وعربية، ومنتديات اقت�شادية، وحمافل اإن�شانية واجتماعية... تلك كانت حالة دولة الك�يت 

ال�شيخ  البالد  اأمري  ال�شم�  التي طرح من خاللها ح�شرة �شاحب  املتن�عة  التجمعات  املا�شية، حيث �شهدت تلك  القليلة  الأ�شهر  خالل 

ومنظماته. وزعمائه  قادته  وبتقدير  اأجمع  العامل  بثناء  حظيت  التي  الإن�شانية  املبادرات  من  عدداً  ال�شباح  اجلابر  الأحمد  �شباح 

الأمري: 500 مليون دولر من القطاعني احلكومي والأهلي لدعم الو�شع الإن�شاين لل�شعب ال�شوري

�شمو اأمري البالد ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح يتو�شط زعماء الدول يف موؤمتر املانحني لل�شعب ال�شوري

)2014 فبراير   - )يناير   76 الغرسة 

7



اإقليمية ودولية.

املبادرات  لهذه  وتقديراً 

بالدور  وعللرفللانللاً  املتالحقة 

الكبري الذي يوؤديه �شمو اأمري 

البالد يف هذا املجال، و�شف 

املتحدة  لللالأمم  العام  الأمللني 

ه باأنه  بلللان كللي ملللون �للشللمللَوّ

م�شيداً  لالإن�شانية”،  “زعيم 
توؤديه  اللللذي  املللهللم  بللالللدور 

“مركزاً  باعتبارها  الكويت 

اإن�شانياً عاملياً”.

وقال بان كي مون تعليقاً 

الكويت  ا�للشللتلل�للشللافللة  علللللى 

الثاين  امللللانلللحلللني  ملللوؤمتلللر 

�شمو  اإن  اللل�للشللوري:  لل�شعب 

اأمري البالد اأدى “دوراً مهماً 

على ال�شعيد الإن�شاين، وهو 

الكويت  دوللللة  مللن  جعل  مللا 

عاملياً”،  اإنلل�للشللانلليللاً  ملللركلللزاً 

و�شكره  تقديره  عللن  معرباً 

لدولة الكويت اأمرياً وحكومة 

جمعيات  وجلميع  و�شعباً، 

النفع العام واملوؤ�ش�شات، على 

تقدمي الدعم امل�شتمر وجمع 

املالية  املبالغ  من  كبري  قدر 

ل�شالح ال�شعب ال�شوري.

اأما موؤمتر املانحني الأول 

لدعم ال�شعب ال�شوري الذي 

يناير  يف  الكويت  ا�شت�شافته 

�شمو  مللن  مبلللبلللادرة   2013
اأمري البالد، فقد ا�شتطاع من 

خالل دعم �شموه ح�شد وفود 

مثلت 72 دولة ومنظمة، يف 

التعهدات  جتلللللاوزت  حلللني 

الذي  ال�شقف  للدول  املالية 

حددته الأمم املتحدة بل 1.5 

ملياراً  لتبلغ  دولر،  مليار 

األف  و54  مللللليللونللاً  و676 

دولر.

واإىل جانب الدعم املايل 

لل�شعب  الإن�شانية  للحاجات 

ال�شوري، دقت مواقف �شمو 

اللللبلللالد يف امللللوؤمتلللر  اأملللللري 

ناقو�س خطر مما حتم حث 

والدولية  العربية  اجلللهللود 

�شورية  لإنقاذ  التحرك  على 

تعانيها.  الللتللي  الللكللارثللة  مللن 

التي  كلمته  يف  �شموه  وقللال 

الكويت  تللربع  خاللها  اأعلن 

اإن  دولر،  مللللليللون   300 بللل 

املوؤمتر  يف  امل�شاركني  ر�شالة 

اإىل ال�شعب ال�شوري مفادها 

اأن املجتمع الدويل يقف اإىل 

ولن  وي�شعر مبعاناته،  جانبه 

يتخلى عنه يف حمنته.

اأن  وحلللللذر �للشللمللوه ملللن 

كارثة  حول  املوثقة  احلقائق 

على  املللخللاوف  تثري  �شورية 

م�شتقبل هذا البلد وتداعيات 

ا�شتقرار  على  فيه  الو�شع 

ت�شافر  يتطلب  ما  املنطقة، 

اأن  ل�شيما  لإنقاذه،  اجلهود 

ي�شاعف  احلل  بللوادر  غياب 

ويهدد  ال�شعب  مللعللانللاة  مللن 

مبزيد من نزيف الدم.

القمة العربية

الإفريقية الثالثة

املا�شي  نللوفللمللرب  ويف 

فعاليات  الكويت  ا�شت�شافت 

الإفريقية   - العربية  القمة 

“�شركاء  �شعار  حتت  الثالثة 

وال�شتثمار”،  التنمية  يف 

اأمري  �شمو  اإليها  دعا  والتي 

البالد وح�شرها ممثلون عن 

الدول العربية والإفريقية.

التي   - القمة  وحظيت 

ا�شرتاتيجية  �شراكة  اأطلقت 

التكامل  اأ�للللشللللا�للللس  علللللللى 

بلللني راأ�لللللس املللللال وامللللللوارد 

خا�شة  باأهمية  الطبيعية- 

التي  الللتللطللورات  �للشللوء  يف 

ت�شهدها بع�س الدول العربية 

والتحولت  والإفلللريلللقللليلللة 

بع�س  التي طالت  ال�شيا�شية 

تلك الدول، وما ترتب عليها 

فر�شت  اقت�شادية  اآثللار  من 

حتديات جديدة اأمام خطط 

البطالة  ومللواجللهللة  التنمية 

الغذائي.  الأمللللن  وحتللقلليللق 

القت�شادي  اجلانب  وفر�س 

نف�شه بقوة على اأجندة القمة، 

النطالق  باأهمية  ا�شت�شعاراً 

�شلللورة جماعيلللة ل�شمو اأمري البلللالد ال�شيخ �شباح الأحملللد اجلابر ال�شباح يتو�شلللط زعماء الدول يف القملللة العربية الإفريقية�شمو اأمري البالد ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح اأثناء افتتاح املوؤمتر

ســــــمــــــو األمــــــــيــــــــر : إنـــــــنـــــــا مــــــطــــــالــــــبــــــون مبـــــــواصـــــــلـــــــة الـــــــبـــــــنـــــــاء عــــــلــــــى مــــــــا تـــــوصـــــلـــــنـــــا إلـــــــيـــــــه مــــــــن إجنــــــــــــــاز لـــنـــضـــيـــف 
بـــــــذلـــــــك لــــــبــــــنــــــات إلـــــــــــى صـــــــــــرح تــــــعــــــاونــــــنــــــا الـــــــشـــــــامـــــــخ، ولـــــــنـــــــرســـــــم مــــــــن خـــــــالـــــــه خـــــــطـــــــوط مــــســــتــــقــــبــــل عـــمـــلـــنـــا
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الإفريقي  العربي-  بالعمل 

حتقيق  اآفلللاق  اإىل  امل�شرتك 

تطلعات ال�شعوب.

البالد  اأمللري  �شمو  وقللال 

اجلل�شة  خلللالل  كلللللمللتلله  يف 

“اإننا  للللللقللمللة:  اخلللتللاملليللة 

البناء  مبوا�شلة  مطالبون 

من  اإللليلله  تو�شلنا  مللا  علللللى 

اإجناز، لن�شيف بذلك لبنات 

ال�شامخ،  تعاوننا  �شرح  اإىل 

خطوط  خالله  من  ولرن�شم 

واأ�شاف:  عملنا”.  م�شتقبل 

وعمل  طويل  طريق  “اأمامنا 
جهود  اإىل  يحتاجان  �للشللاق 

حثيثة،  ومتابعة  م�شاعفة 

والتحديات  كبرية  فللالآمللال 

كثرية”.

مبادرة  عن  �شموه  واأعلن 

يف  متثلت  جللديللدة  اإن�شانية 

رة  تقدمي الكويت قرو�شاً مي�َشّ

للدول الإفريقية مببلغ مليار 

ال�شنوات  مللدى  على  دولر 

اخلم�س املقبلة عرب ال�شندوق 

الكويتي للتنمية القت�شادية، 

جائزة  تخ�شي�س  جانب  اإىل 

با�شم  دولر  مبليون  �شنوية 

الراحل الدكتور عبدالرحمن 

بالأبحاث  تتعلق  ال�شميط 

التنموية يف القارة ال�شمراء.

واعتمدت الدول امل�شاركة 

الكويت”  “اإعالن  القمة  يف 

الذي ت�شمن 31 بنداً اأكدت 

الطرفني  بني  التعاون  تعزيز 

ال�شراكة  اأ�لللشلللا�لللس  علللللللى 

ت�شعى  التي  ال�شرتاتيجية 

العدل  علللللى  احلللفللاظ  اإىل 

وال�شلم والأمن الدوليني.

ح�ار التعاون الآ�شي�ي

وقلللللبلللللل نللللحللللو علللاملللني 

“قمة  الللكللويللت  ا�شت�شافت 

الآ�شيوي”  الللتللعللاون  حلللوار 

جلهود  تتويجاً  جللاءت  التي 

تعزيز  اإىل  الرامية  الكويت 

الروابط بني دول وجمتمعات 

وانطالقاً  الآ�شيوية.  القارة 

البالد  اأمري  اإميللان �شمو  من 

احليوي  الكويت  دور  بتفعيل 

قارة  م�شتقبل  اآفاق  ر�شم  يف 

اآ�شيا وتر�شيخ دعائم ال�شالم 

وحقوق  والللتللنللملليللة  والأملللللن 

الإن�شان يف دولها واحلد من 

البيئة  وتدهور  الفقر  وطللاأة 

الغذائي  الأملللللن  وحتللقلليللق 

م  قَدّ ل�شعوبها،  والجتماعي 

افتتح  التي  كلمته  يف  �ُشّموه 

مبادرة  الللقللمللة  اأعللمللال  بللهللا 

مللللوارد  حلل�للشللد  اإىل  تلللدعلللو 

دولر  ملياري  مبقدار  مالية 

هدفه  يلللكلللون  بلللرنلللاملللج  يف 

اإمنائية  م�شروعات  متللويللل 

الللللدول الآ�للشلليللويللة غري  يف 

العربية للم�شاهمة يف حتقيق 

الأهداف الإمنائية لالألفية.

واأعلن �شموه عن م�شاهمة 

مليون   300 مببلغ  الكويت 

الربنامج،  ذللللك  يف  دولر 

على  الكويت  حر�س  موؤكداً 

املزيد من التعاون مع الدول 

“اإن  �شموه:  وقال  الآ�شيوية. 

الآ�شيوية  قللارتللنللا  مييز  مللا 

واحل�شارات  الثقافات  تنوع 

دليل  وهللو  فيها،  والديانات 

القارة  هلللذه  علللراقلللة  علللللى 

وتكاملها. وقد جبلت �شعوب 

قارتنا الآ�شيوية على التعاي�س 

اختالف  علللللى  بينها  فيما 

موؤكدين  ودياناتهم،  اأعراقهم 

التناكر  ل  الللتللعللارف  مللبللداأ 

والتعاي�س ل التقاتل والتكاتف 

مبادئ  وهللي  الللتللطللاحللن،  ل 

عليها،  الللتللاأكلليللد  مللن  بللد  ل 

فال  تطبيقها،  على  واحل�ّس 

حاول  ما  اإذا  حياة  ت�شتقيم 

اأحدنا اإنكار الآخر اأو اإلغاءه، 

مببادئ  الللللتلللزام  اأن  كللمللا 

باعتبارها  الإن�شان،  حقوق 

الأ�للشللا�للشلليللة حلياة  الللركلليللزة 

ت�شمنته  مبللا  وكللرميللة  حللرة 

�شتوفر  وحريات،  حقوق  من 

ال�شلللللللللللتقرار لأوطلللللللللللللاننا 

والطماأنينة ل�شعوبنا”.

واحلــــــــــــــــضــــــــــــــــارات  الـــــــــــثـــــــــــقـــــــــــافـــــــــــات  تــــــــــــنــــــــــــوع  اآلســــــــــــيــــــــــــويــــــــــــة  قـــــــــــارتـــــــــــنـــــــــــا  ميـــــــــيـــــــــز  مــــــــــــــا  إن   : األمــــــــــــــيــــــــــــــر  ســـــــــمـــــــــو 
والــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــات فــــــــــــيــــــــــــهــــــــــــا، وهــــــــــــــــــــــــو دلـــــــــــــــيـــــــــــــــل عــــــــــــلــــــــــــى عــــــــــــــــــراقــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــــذه الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــارة وتـــــــــكـــــــــامـــــــــلـــــــــهـــــــــا

�شمو اأمري البالد ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح يتو�شط زعماء الدول يف موؤمتر حوار التعاون الآ�شيوي�شمو اأمري البالد ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح يلقي كلمته
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اجلميع،  م��ع  م��ت���ا���ش��ع  اج��ت��م��اع��ي،  ح��ن���ن،  ال��ق��ل��ب،  ط��ي��ب  خ��ل���ق،  ال��ب��اأ���س،  ���ش��دي��د  ���ش��ه��م،   ، الأول  ال���ط���راز  م��ن  ع�����ش��ك��ري 

اإن�����ه امل���ق���دم يف اجل��ي�����س ال��ك���ي��ت��ي ع�����ادل ���ش��ع���د ع��ب��دال��ع��زي��ز حممد  ي��ح��ب م�����ش��اع��دة الآخ����ري����ن، حم���ب ل���ل���خ���ري.. 

.2006 اأغ�����ش��ط�����س   28 يف  ا���ش��ت�����ش��ه��اده  يعلن  اأن  ق��ب��ل  ل�����ش��ن���ات،  ال�����ش��دام��ي  الح��ت��الل  ق����ات  غيبته  ال���ذي  ال��ع��ب��دال��رزاق 

ال�شهيد  امللللقلللدم  عللمللل 

يف  املللديللر  م�شاعد  بوظيفة 

وقبل  الللدفللاع  وزيلللر  مكتب 

اإىل  اأ�للشللرتلله  �شافرت  الللغللزو 

عازماً  وكان  املتحدة،  اململكة 

على اللتحاق بها يف ال�شاد�س 

فوقع   ،1990 اأغ�شط�س  من 

نظراً  بها  يلتحق  ومل  الغزو 

احل�شا�شة،  عمله  لللظللروف 

اأول  يف  بها  يت�شل  كان  لكنه 

اأيام الغزو لالطمئنان.

اتللل�لللشلللل املللللقللللدم عللللادل 

لالطمئنان  فا�شل  بللاملللالزم 

على �شالمة املع�شكر، واأبلغه 

يف  ال�شباط  وبقية  بوجوده  

قلليللادة اللللدفلللاع اجلللللوي مع 

�شمو ويل العهد وبقية القادة 

الع�شكريني، منهم الفريق فهد 

الأمري قائد القوة اجلوية.

مع  عللادل  املللقللدم  ومكث 

القيادة الكويتية اإىل ال�شاعة 

ثم  الغزو،  يوم  م�شاء  الرابعة 

قاد ال�شيارة التي اأقلت �شمو 

ويل العهد اإىل اململكة العربية 

قـــاد الــســيــارة الــتــي أقــلــت ولـــي الــعــهــد إلـــى الــســعــوديــة وعــــاد ســريــعــًا إلـــى صــفــوف املقاومني

د. ســــــــــــــــــــــــعود العصفــــــور

العبــدالرزاق ســـعود  عـــادل  الشهيد  املقدم 
د املـــــــــقـــــــــاومـــــــــة بــــــــالــــــــســــــــاح وأجــــــــــــهــــــــــــزة االتـــــــــصـــــــــال ُمـــــــــــــــــــــــزوِّ
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ال�شعودية، حيث و�شل املوكب 

بال�شالمة.

الع�دة اإىل الك�يت

مل مت�س �شوى اأيام قليلة 

اإىل  عللادل  املقدم  عللاد  حتى 

الكويت با�شم اآخر، وبجن�شية 

�شركة  يف  كللمللوظللف  ميللنلليللة 

للتمويه  الكويتية،  الللدواجللن 

على القوات العراقية.

العثمان  جللمللال  ويللذكللر 

على ل�شان املقدم عادل كيفية 

دخللوللله الللكللويللت عللن طريق 

ال�شعودية،  العربية  اململكة 

فقد اأعدوا �شيارتني من نوع 

جهاز  فيها  الأوىل  جلليللب، 

فيها  والأخللللللرى  ل�للشلللللكللي، 

املقدم  مللع  وكللللان  اأ�للشلللللحللة، 

 ، ال�شباب  من  الع�شاكر  اأحد 

واحدة  يختار  اأن  منه  فطلب 

مللن اللل�للشلليللارتللني يللدخللل بها 

اأر�س الكويت، فاختار ال�شاب 

فيها  التي  ال�شيارة  ال�شهم 

الأ�شلحة، وذكر له اأنه يطلب 

ال�شهادة يف �شبيل اهلل دفاعاً 

فاأخربه  الكويت،  اأر�للس  عن 

اأن  عليه  اأن  علللادل  املللقللدم 

حتمله  ومللا  ال�شيارة  يو�شل 

اأفراد  اأحللد  اإىل  اأ�شلحة  من 

يدعى  الللكللويللتلليللة  املللقللاومللة 

وانطلقا  الللهللرمللي.  حمللمللد 

الكويت،  اأر�لللللس  اإىل  مللعللاً 

تفتي�س  نقطة  فا�شتوقفتهما 

اأن  ال�شاب  ا�شتطاع  عراقية 

يفطن  اأن  دون  منها  يفلت 

�شيارته  بللداخللل  ملللا  اجلللنللود 

من اأ�شلحة، اأما املقدم عادل 

العراقية  القوات  األقت  فقد 

الللقللبلل�للس عللللليلله، ومللكللث يف 

�شجنها فرتة وجيزة ثم اأطلق 

بهويته  جلاهلتهم  �للشللراحلله 

الع�شكرية.

وتذكر امل�شادر اأن املقدم 

اإىل  كثري اخلروج  كان  عادل 

ال�شعودية،  العربية  اململكة 

وكان يح�شر من هناك املزيد 

والهواتف،  الأ�للشلللللحللة،  مللن 

واملبالغ  ل�للشلللللكللي  واأجلللهلللزة 

النقدية، وكان يُ�شرُّ للمقربني 

اإىل  حاجة  يف  كانوا  اإن  اإليه 

اأ�شلحة اأو مبالغ نقدية، ويقوم 

اأفراد  بع�س  على  بتوزيعها 

املقاومة الكويتية البا�شلة.

فا�شل  ال�شاهد  ويللذكللر 

عادل  املللقللدم  اأن  الللديللحللاين 

اإحدى  يف  الكويت  من  خللرج 

اإليها عن  دخللل  ثللم  امللللرات، 

العربية  املللملللللكللة  طلللريلللق 

ال�شعودية، وكان معه يف هذه 

إلى  السعودية  مــن  رجــع 
مستعار  بـــاســـم  الـــكـــويـــت 
وتابع  ميــنــيــة  وبــجــنــســيــة 
مــــــهــــــمــــــاتــــــه الـــــوطـــــنـــــيـــــة 
حــــتــــى حلــــظــــة اعـــتـــقـــالـــه

مجموعته زودت القوات 
الـــــــدولـــــــيـــــــة مبــــعــــلــــومــــات 
اســـــــتـــــــخـــــــبـــــــاريـــــــة مــــهــــمــــة 
عــــــن حتــــــركــــــات اجلـــيـــش 
العراقي وأماكن تواجده
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املهمة �شياح اأبو �شيبة، حيث 

جلبا معهما جهازي ل�شلكي.

حماولة �شرب جريدة 

النداء

الحتالل  قلللوات  قللامللت 

العراقي بال�شتيالء على مقر 

وحمتوياته،  القب�س  جريدة 

عرفت  جللريللدة  واأ�لللشلللدرت 

كانت  التي  »النداء«  بجريدة 

العراقي  الغزو  تكري�س  تعزز 

الكويت،  دولللة  على  الغا�شم 

عليه،  اللل�للشللرعلليللة  واإ�للشللفللاء 

ورفاقه  عادل  املقدم  ف�شمم 

الكويتية  املقاومة  اأفللراد  يف 

واأعلللدوا  املللقللر،  ن�شف  على 

يف  متثلت  التي  العدة  لذلك 

اإحدى  لكن   RPG قللذائللف 

الللكللويللت، وقلللد قللامللت تلك 

اأكمل  على  بللدورهللا  القيادة 

الدولية  القوات  وزودت  وجه 

املعلومات  مللللن  بللالللكللثللري 

ال�للشللتللخللبللاريللة الللهللامللة عن 

العراقية،  الللقللوات  حتركات 

واأملللاكلللن تلللواجلللدهلللا، وكلللان 

للمقدم عادل دوره املميز يف 

ذلك.

ا�شتخدام ال�شيفرة

تطلب احلذر ال�شديد من 

ا�شتخدام  الحللتللالل  جللنللود 

فيذكر   ، مللبللهللمللة  كلللللمللات 

ال�شاهد فا�شل الديحاين اأنه 

عادل  املقدم  مع  يتكلم  كللان 

يف  يقعا  ل  حتى  بال�شيفرة 

ومن  الحتالل،  جنود  قب�شة 

ذلك ا�شتخدامهما لعبارة »هل 

واملق�شود   ، الللدجللاج«  و�شل 

اللللفلللللللو�لللس، وعللللبللللارة »هلللل 

واملق�شود  ال�شيارة«  و�شلت 

املتفجرات.

وكللان املقدم عللادل يبعث 

عمالها 
ْ
واأ املللقللاومللة  بللاأخللبللار 

اللللبلللطلللولللليلللة، فللل�لللشلللاًل عن 

تللفللا�للشلليللل تلللوزيلللع الأملللللوال 

اإىل  بللالللفللاكلل�للس  الللنللقللديللة 

يقوم  الذي  الديحاين  فا�شل 

باإبالغها اإىل القيادة الكويتية 

يف اخلارج.

املللقللدم عادل  قلللام  كللمللا 

املعلومات  بللاإر�للشللال  ورفللاقلله 

للقيادة  الللهللامللة  الع�شكرية 

الللكللويللتلليللة يف اخلللللارج عرب 

اأجهزة الال�شلكي، ف�شاًل عن 

لتنفيذها  اأوامرها  ا�شتقبال 

بالداخل.

اعتقال املقدم عادل

قللوات الحتالل  اأدرجلللت 

عادل  املقدم  ا�شم  العراقي 

واظــــــــــــــــــب عــــــــلــــــــى إبــــــــــــــــــاغ الــــــــــقــــــــــيــــــــــادة الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة 
وكــــــــــــان   .. املـــــــــســـــــــتـــــــــجـــــــــدات  بــــــــكــــــــل  اخلـــــــــــــــــــــــارج  فــــــــــــي 
يـــــتـــــلـــــقـــــى أوامــــــــــــرهــــــــــــا لـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذهـــــا فـــــــــي الــــــــداخــــــــل

بالقرب  يقطن  ممن  الن�شاء 

من املقر طالبتهم بعدم تنفيذ 

�شوف  ملا  نظراً  املهمة  هللذه 

تُلحق بها وجريانها الأذى اإذا 

العراقية  الللقللوات  قامت  مللا 

امل�شاكن  ومداهمة  بالنتقام 

عادل  املقدم  فرجع  الآمللنللة، 

تنفيذ ما عزموا  ورفاقه عن 

عليه.

اجتماعات  كللانللت  وقلللد 

املقدم عادل مع قيادة املقاومة 

بالفريق  ممثلة  الكويتية، 

حملللملللد الللللبللللدر، 

يو�شف  واللللللواء 

املللللل�لللللشلللللاري، 

وعبدالوهاب 

املزين و�شفاح 

وعبداهلل  عنرب 

الدو�شري  وحمللمللود  �شبب 

عبيد  وحملللملللد  واجلللللللريان 

دورية  ب�شورة  تتم  املطريي 

عملهم  يللللوزعللللون  وكللللانللللوا 

علللللى عدة  واجللتللمللاعللاتللهللم 

منازل، وكذلك احلال بالن�شبة 

مواد  مللن  ي�شتخدمونه  ملللا 

الهواتف  فاأجهزة  واأجللهللزة. 

يف  تخزن  كانت  الال�شلكية 

الريموك،  مبللنللطللقللة  مللنللزل 

واملبالغ املالية والأ�شلحة التي 

اآخر،  منزل  يف  توزيعها  يتم 

تعقد يف  واجتماعاتهم غالباً 

منطقة النزهة.

اأو  اأكللتللوبللر  اأواخلللللر  ويف 

القوات  كانت  نوفمرب  بداية 

بالدخول  بللداأت  قد  الدولية 

العربية  اململكة  اأرا�شي  اإىل 

لتحرير  ا�شتعداداً  ال�شعودية 

اأن  الأملللر  فتطلب  الللكللويللت، 

تقوم القيادة العامة للمقاومة 

ال�شتطالع  مبهمة  الكويتية 

فيها  تتواجد  التي  للمواقع 

اأر�س  على  العراقية  القوات 
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�شمن قائمة املطلوبني لديها، 

املقاومة  رموز  اأحد  باعتباره 

اإلقاء  يجب  الللتللي  الكويتية 

املقدم  ف�شعر  عليها،  القب�س 

علللللادل بللاخلللطللر اللللداهلللم، 

املقربني  اأكرث  والدته  وكانت 

اإىل  دفعاً  فدفعته  قلقاً،  اإليه 

باأ�شرع  الكويت  من  اخلللروج 

هذا  واأملللام  ممكنة،  فر�شة 

الإحللللاح اأعللد املللقللدم العدة 

للللللخللروج مللن الللكللويللت اإىل 

ال�شعودية،  العربية  اململكة 

وحدد لذلك يوم اخلمي�س اأو 

اجلمعة، ومل يكن يف نيته فعل 

ال�شبح  اأ�شفر  وعندما  هللذا 

كللللان امللللقلللدم علللللادل خلللارج 

العثمان  املنزل، فتفقد خالد 

اأمره، وظن اأنه قد ذهب اإىل 

الريموك،  منطقة  يف  رفاقه 

حيث  هللنللاك،  اإىل  فللتللوجلله 

البدر  حممد  الللفللريللق  وجللد 

فلل�للشللاأللله عللن املللقللدم علللادل، 

فاأجابه البدر يف عبارة حتمل 

الأمل واحل�شرة والغ�شب باأن 

العراقية اعتقلت كل  القوات 

منطقة  يف  املجموعة  اأفللراد 

ع�شام  مللنللزل  يف  الللنللزهللة 

ال�شقر، وكان ذلك يف 20  اأو 

21 اأكتوبر 1990.
ويلللللللذكلللللللر اللللل�للللشللللاهللللد 

العبدالرزاق  عبداللطيف 

اأفراد  القب�س على  �شبب  اأن 

قيام  اإىل  يللرجللع  املجموعة 

باإبالغ  الأ�للشللخللا�للس  اأحللللد 

من  اأنللهللم  العراقية  الللقللوات 

القوات  الل�شو�س، فح�شرت 

ع�شام  منزل  اإىل  العراقية 

على  القب�س  واألقت  ال�شقر 

اأفلللراد  املللتللواجللديللن فيه مللن 

املجموعة ، وملا حققت معهم 

يف  ا�شتمرت  لكنها  اأنللكللروا، 

اأنه  يللبللدو  الللللذي  الللتللحللقلليللق 

�شخ�شياتهم  عن  ك�شف  قد 

الأمر  اأمللامللهللا،  الع�شكرية 

ال�شتمرار  ا�شتوجب  الللذي 

يف اعتقالهم، وخا�شة ل�شهرة 

يف  تداولها  وكللرثة  اأ�شمائهم 

اإىل  تن�شب  الللتللي  الأعلللملللال 

املقاومة الكويتية.

الديحاين،  فا�شل  ويوؤكد 

ال�شهيد  ابللن  وعبداللطيف 

الذي  باأن  �شعود  اأم  ووالدته 

عن  العراقية  الللقللوات  اأبلللللغ 

رجللللال امللللقلللاوملللة هلللو اأحلللد 

الأ�شخا�س ممن يتعاونون مع 

اأفراد  اأكللرث  واأن  العراقيني، 

 15 يف  العبدالرزاق  �شعود  عللادل  ال�شهيد  املقدم  ولد   -

عبداهلل  �شاحية  يف  ي�شكن  وكللان   ،1951 دي�شمرب 

ال�شامل، قطعة 3، �شارع اأحمد الغامن  منزل 21.

وزارة  يف  ويعمل  اجلامعية،  ال�شهادة  ال�شهيد  يحمل   -

الدفاع.

- اأقدمت قوات الغزو ال�شدامي على اأ�شر املقدم ال�شهيد 

يف 20 اأو 21 اأكتوبر 1990.

- اأعلن تاريخ ا�شت�شهاده يف 28 اأغ�شط�س 2006، وهو يوم 

�شدور احلكم »مبوته كمفقود موتاً حكمياً« من املحكمة 

الكويتية.

مقتطفات من حياة الشهيد

قب�شة  يف  وقللعللوا  املجموعة 

العراقيني خالل تلك العملية 

ال�شيخ  ومنهم  البع�س  عللدا 

�شباح النا�شر، والفريق فهد 

الأمري.

الرتحيل اإىل العراق

املقدم  ترحيل  مت  بعدها 

عادل وبقية رفاقه اإىل �شجن 

ال�شاهد  ويللذكللر  الأحلللللداث 

اأنللله حاول  جللمللال الللعللثللمللان 

ورفاقه  عللادل  املقدم  اإخللراج 

دفع  طريق  عن  معتقلهم  من 

الحتالل،  جلنود  الر�شاوي 

اخلا�شة،  بلللاأملللوالللله  وذلللللك 

وبللاأمللوال اأخلللرى جللاءتلله عن 

طريق املقاومة الكويتية، لكن 

دون جدوى.

ثم قامت القوات العراقية 

برتحيل املقدم عادل ورفاقه 

اإىل العراق، حيث مت اإيداعهم 

الب�شرة،  اأملللن  مللديللريللة  يف 

وبعدها نقلوا اإىل عدة اأماكن 

مل يك�شف عنها.

غللليلللب اللللللغلللللزاة عللللادل 

�شعودعبدالعزيز حممد العبد 

اللللللرزاق يف �للشللجللونللهللم، ومل 

حكمت  وقد  م�شريه،  يعرف 

الكويت  بلللدوللللة  املللحللكللمللة 

حكمياً  موتاً  املفقود  مبللوت 

اعتباراً من يوم 28 اأغ�شط�س 

.2006
عادل  ال�شهيد  اهلل  رحللم 

واألهم  جنانه،  ف�شيح  واأ�شكنه 

واأبللنللاء وطللنلله ال�شرب  اأهللللله 

اجلميل وال�شلوان.

»�شهداء  كلللتلللاب  ملللن   -

بلللطلللولتلللهلللم   - الللللكللللويللللت 

 -  11 اجلللزء  وت�شحياتهم« 

»بت�شرف«
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خ قيم الوالء الوطني وأفتخر”جدارية كبرى تخلد الشهداء األبرار وترِسّ “كويتي  إلى  الشهيد  مكتب  وطــــن”      من  “عشـــق 
مــهــا وتطويرها ــد بــالــعــمــل لــتــقــُدّ فــاطــمــة األمـــيـــر: الــوطــنــيــة ســلــوك وأفــــعــــال... وحـــب الــكــويــت يــتــجــَسّ

حديث ودي بني مدير عام مكتب ال�شهيد ووزير الإعالم وزير ال�شباب ال�شيخ �شلمان احلمود ال�شباح بح�شور �شاري الوزان

ج�داري�ة
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وأفتخر” “كويتي  إلى  الشهيد  مكتب  وطــــن”      من  “عشـــق 

م�شاركلللة  اأن  واأو�شحلللت 

مكتلللب ال�شهيد يف احتفالت 

الكويت الوطنيلللة لهذا العام 

والتلللي حملت �شعلللار “ع�شق 

وطن”، �شي�شلللارك يف اإحياء 

فعالياتهلللا علللدد كبلللري ملللن 

اأهلللايل ال�شهلللداء واملواطنني 

واملقيمللللللللللللني، و�شت�شلللللملللل 

للكبلللار  وطنيلللة  م�شابقلللات 

وال�شغلللار، اإ�شافة اإىل توزيع 

ن  تت�شَمّ وبرو�شورات  كتيبات 

نبلللذة علللن بطلللولت �شهداء 

الكويت وت�شحياتهم.

  وقاللللت الأملللري: “نحن 

امل�شاركلللة  عللللى  حري�شلللون 

املواكبلللة لهذه  بالحتفلللالت 

املنا�شبلللة الوطنيلللة الغاليلللة، 

د الكويتيني  وذلك لنوؤكد توُحّ

جميعاً حول القيادة احلكيمة، 

ولنعزز روح اللللولء والنتماء 

للوطن، ولنثبلللت اأن �شهداءنا 

وقلللدوة  رملللوزاً  �شيظللللون 

لالأجيال القادمة”.

  واأ�شافلللت: “ملللن خالل 

لللل  نفِعّ الحتفاليلللات  هلللذه 

ر�شلللاللللة مكتلللب ال�شهيد يف 

تخللللليلللد �شلللهدائنلللا الأبرار 

الللللللولء  مفهلللللللوم  وغلللللر�س 

لقيمة  وتر�شيخًا  الأب��رار  الك�يت  ل�شهداء  تخليداً    

ال�شهيد  ال�شباب، ي�شارك مكتب  ال�لء ال�طني لدى 

ق��رية  فع����اليات  يف  الأم���ريي  للدي�����ان  التابع 

“ك�يتي واأفت����خر” بج���داريه كربى حت��مل عن�ان 
“ع�شق وطن”.

ال�شهيد  ملكتب  العام  املدير  امل�شاعد  ال�كيل  واأعلنت 

العيد  مبنا�شبة  �شيقيم  املكتب  اأن  الأم��ري  فاطمة 

ال�طني وي�م التحرير عدداً من الأن�شطة مب�شاركة 

واجلامعة  واأفتخر”  “ك�يتي  منها:  ع��دة  ج��ه��ات 

زيارة  اإىل  اإ�شافة  القرين،  بيت  ومتحف  الأمريكية 

�شباح  )قرية  اأندوني�شيا  جلمه�رية  ال�شهداء  اأبناء 

الأحمد وقرية �شهداء الك�يت(.
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والنتماء للوطلللن لدى اأفراد 

املجتملللع، ول�شيملللا الأجيال 

اأن  اإىل  م�شلللرية  النا�شئلللة”، 

“جميلللع الكويتيلللني �شلللركاء 
وتقدمللله،  وطنهلللم  بنلللاء  يف 

الأبلللرار  الكويلللت  و�شهلللداء 

تركوا ب�شمتهم واأكدوا حَبّهم 

لوطنهلللم؛ فالوطنيلللة وحلللب 

الأر�س �شلوك واأفعال”.

  و�شددت الأمري على اأن 

د بالعمل  “حب الوطن يتج�َشّ
مللله وتطويره واملحافظة  لتقُدّ

عليللله، وذللللك يتطللللب منلللا 

جميعلللاً اأن نحيلللل م�شاركاتنا 

واأدوارنا يف هلللذه املنا�شبات 

الوطنية اإىل اأفعلللال اإيجابية 

و�شلوك ملمو�لللس كٌلّ بح�شب 

موقعللله؛ فجميعنلللا مطالبون 

بامل�شاهملللة يف رفعلللة �شلللاأن 

وطننلللا، راجني املوىل القدير 

اأن يلللدمي عللللى بلدنلللا نعملللة 

الأمن والأملللان يف ظل قيادة 

ح�شلللرة �شاحب ال�شمو اأمري 

البالد ال�شيخ �شباح الأحمد 

اجلابر ال�شبلللاح حفظه اهلل 

ورعاه”.

يُذكلللر اأن جدارية “ع�شق 

علللن  عبلللارة  هلللي  وطلللن” 

تاريخية  بانوراملللا لأحلللداث 

و�شّحلللى  الكويلللت  عا�شتهلللا 

خاللهلللا عدد ملللن الكويتيني 

فلللداًء  باأرواحهلللم  الأبطلللال 

لرتاب الوطن الغايل، فنالوا 

�شرف ال�شهادة... فمن خالل 

اجلداريلللة ن�شاهلللد بطولت 

الذيلللن  ال�شهلللداء  هلللوؤلء 

الزاكيلللة  بدمائهلللم  �شّجللللوا 

ولءهلللم للوطلللن وانتماءهلللم 

لأر�شه الطاهرة، اإن كان قبل 

العدوان الآثلللم يف اأغ�شط�س 

مبلللن  اأثنائللله،  يف  اأو   1990
فيهلللم جمموعلللات املقاوملللة 

الكويتيلللة البا�شللللة والأ�شرى 

ال�شهلللداء و�شهلللداء ملللا بعد 

العلللدوان؛ حيلللث مت ت�شنيف 

ال�شهلللداء بح�شلللب املر�شلللوم 

الأملللريي 325/ 2011 اإىل 

ثالث فئات: �شهداء الواجب، 

و�شهداء  الكلللوارث،  �شهلللداء 

العمليات احلربية.

  وقلللد اآثر مكتب ال�شهيد 

من خالل م�شاركته بجدارية 

“ع�شق وطلللن” تخليد ذكرى 
الأبلللرار  الكويلللت  �شهلللداء 

ليكونوا نربا�شاً وقدوة لأبنائنا 

من الأجيال القادمة، يتعلمون 

منهم حب الوطن والت�شحية 

من اأجله بالغايل والنفي�س... 

متاحة  اجلداريلللة  و�شتكلللون 

“كويتلللي  قريلللة  جلمهلللور 

واأفتخلللر” يف اأر�س املعار�س 

حتلللى  م�شلللرف  مبنطقلللة 

ملللن  والع�شريلللن  اخلام�لللس 

فرباير اجلاري.

ال�شيخ حممد العبداهلل يتو�شط فاطمة المري ونا�شر القبندي و�شديقة د�شتيخليل المري يتو�شط م�شوؤويل مكتب ال�شهيد

ج�داري�ة

حتت رعاية 
معال�ي وزي��ر ش��ئون الديوان األميري ورئيس مجلس األمناء مبكتب الشهيد

الشـيخ ناصـــر صبـــاح األحـــــــمد اجلــــابر الصبــــــــاح
يقي��م مك���تب الش��هيد األنشطة والفعاليات اآلتي�ة  مبناسبة األحتفاالت باألعياد الوطنية حتت شعار

الت������اري�����خامل�������������������������ش�������������������������ارك�������������������������ةامل����������وق����������ع

ك�������رن�������ف�������ال اجل�������ام�������ع�������ة األم�����ري�����ك�����ي�����ة اجلامعة األمريكية بالكويت
9 / 2 - 11 / 2 / 2014)معرض - ندوة(

الوطنيةمسرح قرية  كويتي وافت�خر األع��ي��اد  مبناسبة  الشهداء  أس��ر  احتفالية 
)عشق وطن( 

2014 / 2 / 15
الساعة 6 مساء

رح���ل���ة أب���ن���اء ال���ش���ه���داء جل��م��ه��وري��ة إن��دون��ي��س��ي��اج��م��ه��وري��ة إن��دون��ي��س��ي��ا
20 / 2 - 1 / 3 / 2014)قرية صباح األحمد -  قرية شهداء الكويت(

القرين بيت  شهداء  متحف 
م����ه����رج����ان م���ت���ح���ف ش�����ه�����داء ب����ي����ت ال���ق���ري���ن

)بالتعاون مع وزارة االعالم
- املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب(

2014 / 2 / 26 - 2 / 24
الساعة 7 مساء

ب����رن����ام������������������������ج ت����ل����ف����زي��������������ون األط������ف������الق���ري���ة  ك��وي��ت��ي واف��ت�����خ��ر
)بالتعاون مع  تلفزيون دولة الكويت(

 2014 / 2 / 25

26 / 2 / 2014اجل�������زي�������رة اخل�����ض�����راء
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م����ه����رج����ان م���ت���ح���ف ش�����ه�����داء ب����ي����ت ال���ق���ري���ن
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- املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب(
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ب����رن����ام������������������������ج ت����ل����ف����زي��������������ون األط������ف������الق���ري���ة  ك��وي��ت��ي واف��ت�����خ��ر
)بالتعاون مع  تلفزيون دولة الكويت(

 2014 / 2 / 25

26 / 2 / 2014اجل�������زي�������رة اخل�����ض�����راء



م��ش�عات الكتاب

»عبداهلل  علللنلللوان:  حتلللت 

ال�شامل الإن�شان«، يقول املوؤلف 

احلا�شل  الرئي�س،  غلوم  علي 

يف  احلللقللوق  لي�شان�س  علللللى 

 1988 العام   الكويت  جامعة 

تاريخ  يف  بللالللكللتللابللة  واملللهللتللم 

الكويت احلديث واملعا�شر: اإن 

�شفة الإن�شانية هذه ا�شتغرقت 

يف  الللراحللل  الأملللري  �شخ�شية 

اأ�شد  ويف  حياته،  مراحل  كل 

الظروف ق�شوة واأكرث القرارات 

كــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــاب مـــــــــــن 
تــــــألــــــيــــــف وإعـــــــــــــــداد 
الرئيس غــلــوم  علي 

قـــــبـــــســـــات مـــــــن تـــــــاريـــــــخ أمــــــيــــــر االســـــــتـــــــقـــــــال والـــــــدســـــــتـــــــور والـــــعـــــمـــــلـــــة الــــوطــــنــــيــــة
وثــائــق وصـــور مــن حياته

الشــــيخ
عبـداهلل 
السـالم
الصبــاح

فه علي غل�م الرئي�س، ون�شره  ه واأَلّ �شدر حديثًا كتاب »ال�شيخ عبداهلل ال�شامل ال�شباح )1895 - 1965( وثائق و�ش�ر من حياته«، اأعَدّ

م امل�ؤلف كتابه، ال�اقع يف 670 �شفحة من القطع الكبري، اإىل �شتة اأق�شام على النح� التايل:  »مركز البح�ث والدرا�شات الك�يتية«. وق�َشّ

ال�شيف،  ق�شر  اأمام  اجلل��س  عيد  حفلة  ال�شباح:  ال�شامل  عبداهلل  الأمري،  ال�شباح  ال�شامل  عبداهلل  الإن�شان،  ال�شباح  ال�شامل  عبداهلل 

عبداهلل ال�شامل ال�شباح: الدميقراطية )املجل�س التاأ�شي�شي، الد�شت�ر، جمل�س الأمة(، عبداهلل ال�شامل ال�شباح يف: الإدارة والقت�شاد 

وال�شيا�شة اخلارجية، ثم زياراته للعراق يف الأع�ام: 1952 و1956 و1958 و1965، وزياراته اأوروبا واإيران واململكة العربية ال�شع�دية 

وم�شر من العام 1953 وما بعده، اإ�شافة اإىل مالحق الكتاب وهي: �ش�ر متفرقة لالأمري الراحل ولق�شر ال�شعب، وكلمات األقيت عن ال�شيخ 

عبداهلل ال�شامل، وط�ابع بريدية حملت �ش�ره وجمم�عة من ال�ثائق الر�شمية ومناذج من ت�قيعات �شم�ه، واأخرياً امل�شادر واملراجع.

املخزجني ال�شيد  عر�س 
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خطورة، فالزمته منذ اأن حتمل 

ال�شفات  وهلللذه  امللل�للشللوؤوللليللة. 

بها  يتمتع  كان  التي  الإن�شانية 

ال�شيخ عبداهلل ال�شامل، جعلت 

له اأثراً كبرياً يف نفو�س كل من 

�شمعوا  اأو  وعا�شروه  خالطوه 

و�شفها  كما  فاأخالقه-  عنه؛ 

عبدالعزيز  الللكللويللت  ملللللوؤرخ 

املنرية  »كال�شم�س  الر�شيد- 

يف الف�شاء، �شخاءٌ وكرٌم وحلٌم 

وعقٌل، ومبا�شطة للجلي�س مبا 

يوؤن�شه، واأخٌذ بع�شد ال�شعيف 

ٌف على الأقارب  املظلوم، وتعُطّ

والأ�للشللحللاب، وبللذٌل يف �شبيل 

العلوم واملعارف«.

ومن خ�شال الأمري الراحل 

والراأفة  احللم  الكاتب:  يذكر 

ورقة القلب وعفة النف�س ونقاء 

واللني  ال�شفح  وحب  ال�شريرة 

والعفو عند املقدرة... ويقول: 

وحمبته  اجلللم  بتوا�شعه  كللان 

الأهايل  للنا�س يزور ديوانيات 

رم�شان  ك�شهر  منا�شبات  يف 

والأ�شحى  الللفللطللر  وعلليللدي 

النا�س  مع  واجللو�س  للتهنئة 

واللللتلللعلللّرف على  للل�للشللمللاعللهللم 

الدالة  الأمثلة  ومن  اأحوالهم. 

اأطلقوا  اأنللهللم  اإن�شانيته  على 

عليه »اأبو الكويت« وهو لقب- 

ي�شيف املوؤلف- »تتعدى دللته 

ال�شيا�شي؛  مدلوله  الإن�شانية 

فقد �شمل اجلميع بني العطف 

واملحبة«.

عبداهلل ال�شامل الأمري

حتلللت علللنلللوان »علللبلللداهلل 

الكاتب  ي�شري  الأمللري«  ال�شامل 

مبهام  ا�شطلع  �شموه  اأن  اإىل 

ر�شمية عدة قبل اأن يتوىل �شّدة 

قدرات  ظهرت  وقللد  احلللكللم. 

ال�شيخ عبداهلل ال�شامل الإدارية 

وحنكته ال�شيا�شية يف اأكرث من 

الأعمال  مكنته  كما  مللوقللف. 

التي  والوظائف  مار�شها  التي 

اأثناء فرتة حكم ال�شيخ  تولها 

حاكم  ال�شباح  اجلابر  اأحمد 

 1921-( الللعللا�للشللر  الللكللويللت 

دراية  على  يكون  اأن   )1950
�شغريها  الللدولللة  اأمللللور  بللكللل 

عالقة  على  وكلللان  وكللبللريهللا، 

متميزة للغاية مبواطنيها الذين 

ال�شورى  جمال�س  يف  عرفهم 

واأجهزة الدولة ومرافقها، كما 

عديد  على  اإ�للشللرافلله  �شاعده 

يف  اأقيمت  التي  امل�شروعات 

له نظرة  تكون  اأن  الفرتة  هذه 

النهو�س  يف  ثاقبة  اقت�شادية 

مب�شتقبل البالد.

عبداهلل  اللل�للشلليللخ  تللللوىل 

الإمارة  ال�شباح م�شند  ال�شامل 

ال�شيخ  املللرحللوم  وفلللاة  عللقللب 

اأحمد اجلابر ال�شباح يف يناير 

يف  األقاها  كلمة  ويف   .1950
ال�شفاة  ب�شاحة  اأقيم  احتفال 

اأ�شاد  احلكم،  توليه  مبنا�شبة 

بللالللدور اللللذي قلللام بلله �شلفه 

ال�شيخ اأحمد اجلابر يف خدمة 

الكويت و�شعبها وبالتطور الذي 

ال�شيخ  وقلللال  عللهللده.  �للشللهللده 

ثروة  »اإن  اللل�للشللامل:  عللبللداهلل 

الكويت ملك لل�شعب، واأنه )اأي 

الأمري( حار�شها«. )�س 71(.

الكويت  �شعراء  عرب  وقللد 

ال�شيخ  بللتللويل  فرحتهم  عللن 

مقاليد  الللل�لللشلللامل  علللبلللداهلل 

الع�شكر  فهد  ومنهم:  احلكم، 

وفهد  الللدويلل�للس  وعبدالعزيز 

اخلرقاوي،  ومن�شور  بور�شلي 

الذين اأحيوا احتفالً للمنا�شبة 

يف العام 1952. وكتب الراحل 

الأن�شاري  زكلللريلللا  علللبلللداهلل 

ق�شيدة جاء فيها:

زًا  يا حاماًل علم الكويت ُمعَزّ

اإنا اإليك لدى امل�صائب نرجع

هذي الكويت ب�صيبها و�صبابها

اإلللليلللك وللللللعللال تتطلع تللرنللو 

حلللللللللقلللللللللق للللللللللهلللللللللا الآملللللللللللللللللللللال 

وارفللللللللللللللللللللللللللللللللللللع �للللللللصللللللللرحللللللللهللللللللا

فاملجد غايتها وفيك املطمع

عبداهلل ال�شامل 

والدميقراطية

هذا  امللللوؤللللف يف  يللعللر�للس 

الدميقراطية  جتللربللة  اجللللزء 

 توّلي الشيخ عبدالله السالم مسؤوليات جسامًا في عهد سلفه أكسبه درايــة واسعة بأمور الدولة

ز مـــــــــكـــــــــانـــــــــة االقـــــــــتـــــــــصـــــــــاد   اســـــــــــتـــــــــــبـــــــــــدال الـــــــــــديـــــــــــنـــــــــــار بـــــــــــــ«الــــــــــــروبــــــــــــيــــــــــــة الــــــــــهــــــــــنــــــــــديــــــــــة« عـــــــــــــــــــــــــَزّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ االســـــــــــــــــتـــــــــــــــــقـــــــــــــــــال الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــاســـــــــــــي لـــــــــــلـــــــــــدولـــــــــــة الـــــــــــــكـــــــــــــويـــــــــــــتـــــــــــــي الـــــــــــــــنـــــــــــــــاشـــــــــــــــئ ورَسّ

�شاحب ال�شمو ال�شيخ عبداهلل ال�شامل ال�شباح واملعتمد ال�شيا�شي الربيطاين يف الكويت 

يتفقدان احلر�س الأمريي يف اأثناء احتفالت 25 فرباير 1950
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بصدور مرسوم إنشاء »دائرة اخلارجية« في أغسطس 
1961 استكملت الدولة أركانها اإلدارية والسياسية

ال�شيخ  عهد  يف  واإجنللازاتللهللا 

اأنها  فيو�شح  ال�شامل،  عبداهلل 

مّرت مبراحل متعددة وو�شلت 

اإىل  الأخللللللرية  حمللطللتللهللا  يف 

والإعلللالن  الد�شتور،  اإ�للشللدار 

يف  الأمللة  جمل�س  ت�شكيل  عن 

�شبقه  كان  الذي   1962 العام 

ال�شورى  جمل�س  اإن�شاء  بعقود 

له  املغفور  عهد  يف   )1921(

»وقد  اجلللابللر؛  اأحللمللد  ال�شيخ 

و�شفه بع�س الباحثني باأنه اأول 

يف  للم�شاركة  منظم  جمل�س 

�شنع القرار، واأنه عالمة فارقة 

يف تاريخ امل�شرية الدميقراطية 

ثم   )154 الللكللويللت«. )�للس  يف 

واأولها  املللنللتللخللبللة،  املللجللاللل�للس 

»املجل�س البلدي« وهو التجربة 

وقد  ال�شورى،  ملجل�س  التالية 

املجل�س  اأع�شاء  اختيار  جرى 

الللبلللللدي بللالنللتللخللاب مللن قبل 

ولي�س  الللنللاخللبللني  ملللن  عللللدد 

الناخبني  جلللداول  خللالل  مللن 

الهدف  وكان  حالياً،  املعروفة 

و�شع  املجل�س  هذا  اإن�شاء  من 

والآفاق  والتوجهات  الأ�ش�س 

وم�شايرة  الللكللويللت،  لتنمية 

التطورات يف البلدان الأخرى، 

وو�شع النظام اخلا�س باحلكم 

والإدارة.

اأن جتربة  املللوؤلللف  ويللوؤكللد 

و1939،   1938 جمللللل�للشللي 

اللذين راأ�شهما ال�شيخ عبداهلل 

ال�شامل، اأثرت كثرياً يف توّجهه 

ال�شيا�شي حينما اأ�شبح حاكماً 

للبالد. كذلك اأثرت �شخ�شيته 

يف اإجنلللللاح هللللذه امللللحلللاولت 

مراحلها  يف  الللدميللقللراطلليللة 

القانون  �شدر  حيث  الأوىل، 

ل  امللللعلللَدّ  1961 للل�للشللنللة   25
لل�شنة  و32   28 بالقانونني 

اأع�شاء  انتخاب  بنظام  ذاتها 

»املجل�س التاأ�شي�شي«.

ويف 6 �شبتمرب 1961 �شدر 

قانون نظام النتخابات لأع�شاء 

املعّدل  التاأ�شي�شي  املجل�س 

بالقانون رقم 28 ل�شنة 1961 

مبقت�شاه  الكويت  ق�ّشم  الللذي 

كل  انتخابية،  مناطق  ع�شر 

منطقة تنتخب نائبني عنها يف 

املجل�س بالقرتاع العام ال�شّري 

املجل�س  وعللقللد  املللبللا�للشللر... 

يف  الأوىل  جل�شته  التاأ�شي�شي 

20 يناير 1962 بح�شور �شمو 
ال�شامل  ال�شيخ عبداهلل  الأمري 

خطاب  األللقللى  اللللذي  ال�شباح 

التاأ�شي�شي،  املجل�س  افتتاح 

اأع�شاء  بدعوة  خطابه  وختم 

على  املحافظة  اإىل  املجل�س 

الكلمة  وجمع  ال�شف  وحللدة 

»حتى يوؤّدوا ر�شالتهم اجلليلة يف 

خدمة هذا ال�شعب على اأكمل 

وجه واأح�شنه«. )�س 164(... 

التاأ�شي�شي  املجل�س  و»مللار�للس 

له  املخولة  الت�شريعية  ال�شلطة 

خالل فرتة النتقال، كما اأعَدّ 

الد�شتور الدائم للكويت«. )�س 

.)179 – 176
جملة  اإىل  الكاتب  وي�شري 

من الإجنازات التي حتققت يف 

جمال الإ�شالحات الإدارية يف 

ال�شامل،  عبداهلل  ال�شيخ  عهد 

املكتب  افللتللتللاح  يف  ومتللثلللللت 

و�شدور  للللللربيللد،  امللللركلللزي 

بريدية  طوابع  جمموعة  اأول 

حيث   1958 العام  يف  كويتية 

الكويت  الربيد يف  اإدارة  كانت 

اإدارة هندية  التاريخ  قبل هذا 

اأول  وكلللانلللت   ،1915 مللنللذ 

كويتية حتمل  جمموعة طوابع 

اأمريها  و�شورة  الكويت  ا�شم 

ومعاملها ومنا�شباتها.

عبداهلل ال�شامل 

والقت�شاد

للحديث عن  املوؤلف  ينتقل 

اإ�شرار ال�شيخ عبداهلل ال�شامل 

قللواعللد جديدة  اإيللجللاد  علللللى 

للم�شاركة يف راأ�شمال �شركات 

على  العاملة  الأجنبية  النفط 

اأر�س الكويت؛ فقد اأيقن ال�شيخ 

العمل  اأن  اللل�للشللامل  عللبللداهلل 

هما  واملفاو�شات  الدبلوما�شي 

مع  للتعامل  الأمثل  الأ�شلوب 

مبداأ  لإقلللرار  ال�شركات  هللذه 

من  اأوىل  كللخللطللوة  امللل�للشللاركللة 

النهاية  يف  تو�شل  اأن  �شاأنها 

وهي  الأخللللرية،  اخلللطللوة  اإىل 

التاأميم اأو التملك الكامل. ويف 

عبداهلل  ال�شيخ  اهتمام  اإطللار 

ال�شامل بتطوير القطاع النفطي 

الكويتي اأ�شدر مر�شوماً يحمل 

ب�شاأن   1961 للعام   5 الرقم 

البرتوكيماويات  �شركة  اإن�شاء 

اأن�شئت يف عهد  الكويتية. كما 

امل�شاهمة  اللل�للشللركللات  �للشللمللوه  ن�شرة حماة الوطن عدد خا�س عام 1961
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على  حلر�س  الللتللي  الكويتية 

اأن  على  وم�شاندتها  دعمها 

من  ن�شيب  للحكومة  يللكللون 

 ،226 )�للس  غالبيتها.  اأ�شهم 

.)229
اأهم  اأن  املللوؤلللف  ويللو�للشللح 

دعمت  الللللتللللي  اخللللللطلللللوات 

واأك�شبته  الكويتي  القت�شاد 

اإ�شدار  يف  متثلت  ا�شتقاللية 

هي  بللالللكللويللت  خللا�للشللة  عملة 

ا�شتبدل  اللللللذي  »اللللديلللنلللار« 

مبوجب  الهندية«  بل«الروبية 

 ،1960 ل�شنة   41 الللقللانللون 

وكان اإ�شدار هذه العملة خطوة 

جديدة نحو حتقيق ال�شتقالل 

ال�شيا�شي.

ال�شيا�شة اخلارجية

ع�شر  اأن  امللللوؤللللف  يللللرى 

ميثل  ال�شامل  عبداهلل  ال�شيخ 

»البداية احلقيقية للدبلوما�شية 

الكويتية«. ففي عهده ا�شتكملت 

ومقوماتها  اأركانها  كل  الدولة 

فعقب  وال�شيا�شية،  الإداريلللة 

�شدر  ا�شتقاللها  الكويت  نيل 

 19 الأمللللللريي يف  امللللر�لللشلللوم 

باإن�شاء   1961 اأغلل�للشللطلل�للس 

املخت�شة  اخلللارجلليللة«  »دائلللرة 

اخلارجية  ال�شيا�شة  ب�شوؤون 

ترّكزت-  التي  الكويت  لدولة 

حول  الأوىل-  مراحلها  منذ 

حمور ثابت يقوم على التعاون 

من  اإمياناً  العربية،  الدول  مع 

الكويت باأنها جزء ل يتجزاأ من 

العامل العربي.

اإن�شاء »ال�شندوق  كما مثل 

القت�شادية  للتنمية  الكويتي 

على  وا�شحاً  دلياًل  العربية« 

وان�شغالها  الللكللويللت  عللروبللة 

فقد  العربي،  وطنها  بق�شايا 

 31 يف  الللل�لللشلللنلللدوق  اأنللل�لللشلللئ 

براأ�شمال   1961 ديلل�للشللمللرب 

دينار  مليون   50 قدره  مبدئي 

 140 اآنذاك  يعادل  ما  كويتي، 

مليون دولر اأمريكي.

... الرحيل

م  يختم املوؤلف عر�شه املدَعّ

بللالللوثللائللق واللل�للشللور عللن حياة 

ال�شيخ عبداهلل ال�شامل ال�شباح 

و�شكت   ...« بباب حمل عنوان 

�شاحب القلب الكبري«، فيقول: 

عللن جمل�س  �للشللادر  بلليللان  »يف 

�شاحب  فلليلله  نللعللى  اللللللللوزراء 

ال�شامل  عبداهلل  ال�شيخ  ال�شمو 

الأجل يف  ال�شباح، حيث وافاه 

ال�شاعة اخلام�شة من بعد ظهر 

 ،24/11/1965 الأربعاء  يوم 

واتخذ جمل�س الوزراء قراراً باأن 

وع�شكرياً  ر�شمياً  الللوداع  يكون 

له  املللغللفللور  جللثللمللان  بت�شييع 

ال�شيخ عبداهلل ال�شامل ال�شباح 

مبقربة  الأخلللللري  ه  ملللقلللِرّ اإىل 

ُحمل  حلليللث  اللل�للشللللليللبلليللخللات، 

�شباط  اأكللتللاف  على  جثمانه 

كبري  ح�شد  وجللود  يف  اجلي�س 

من اأفراد الأ�شرة احلاكمة وكبار 

ورجال  واملواطنني،  امل�شوؤولني 

الدول  الدبلوما�شي من  ال�شلك 

العربية والدول ال�شديقة«.

لللن امللللوؤللللف اجللللزء  و�لللشلللَمّ

الأخللللري مللن كللتللابلله عللللدداً من 

ق�شائد الرثاء يف الأمري الراحل 

جانب  اإىل   )438  410- )�س 

الأزهر  جلامعة  خا�س  اإ�شدار 

ال�شيخ  تاأبني  ن  يت�شَمّ يف م�شر 

)�س  ال�شباح  ال�شامل  عبداهلل 

.)475 441-

وجتللللدر الإ�للللشللللارة اأخللللرياً 

عبداهلل  »ال�شيخ  كتاب  اأن  اإىل 

و�شور  وثائق  ال�شباح-  ال�شامل 

غلوم  علي  ملوؤلفه  حياته«  من 

الرئي�س ونا�شره »مركز البحوث 

يعُدّ  الكويتية«،  والللدرا�للشللات 

العربية  للمكتبة  مهمة  اإ�شافة 

يف جمال توثيق ال�شري الذاتية 

وكبار  وحكامها  الللبللالد  لللقللادة 

التي  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات 

تاريخ  يف  موؤثرة  ب�شمة  تركت 

الدولة.

اأول كتلللاب �شلللدر علللن �شملللوه للموؤلفة 

فاطملللة يو�شلللف العللللي، وقلللد ت�شمن 

الكتاب معلومات عن �شموه والإجنازات 

العظيمة يف عهده

�شورة �شمو ال�شيخ عبداهلل ال�شامل تت�شدر 

غلللالف جمللللة اأرب اأوبزرفلللر( التي ت�شدر 

يف القاهرة فربايلللر 1963 مبنا�شبة العيد 

الوطني وعيد جلو�س �شمو الأمري.

جند الأ�شطول الربيطاين يف اأثناء احتفالت 25 من فرباير 1950م

�شمو ال�شيخ عبداهلل ال�شامل ال�شباح يت�شلم د�شتور دولة الكويت من يد رئي�س املجل�س 

التاأ�شي�شي ال�شيد عبداللطيف الثنيان الغامن ويبدو ال�شيد حمود الزيد اخلالد

)2014 فبراير   - )يناير   76 الغرسة 

21



من شهداء

حليف الأن�شار

جليبيب بن ثعلبة 

بطل هذه الق�شة رجل من الأن�شار ا�شمه )جليبيب( قال القرطبي: ه� رجل من ثعلبة ، وكان حليفًا يف الأن�شار وقال ابن حجر كما جاء 

يف الإ�شابة: مل يحفظ له التاريخ ن�شبًا وقال ابن �شعد يف الطبقات: �شمعت من يذكر اأنه رجل من بني ثعلبة حليف يف الأن�شار، فعن اأن�س 

- ر�شي اهلل عنه - قال: كان رجل من اأ�شحاب ر�ش�ل اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم -  يقال له جليبيب يف وجهه دمامة فعر�س عليه ر�ش�ل اهلل 

- �شلى اهلل عليه و�شلم -  التزويج فقال: اإذن جتدين كا�شداً فقال له ر�ش�ل اهلل - �شلى اهلل عليه و�شلم - : »غري اأنك عند اهلل ل�شت بكا�شد«.

عبداحلفيظ عبدالسالم

كـــــــــــــــــــــــــــان تـــــــــــقـــــــــــيـــــــــــا مــــــــــــــــؤمــــــــــــــــنــــــــــــــــًا صــــــــــــــــــــــــادقــــــــــــــــــــــــًا مــــــــــــخــــــــــــلــــــــــــصــــــــــــًا لــــــــــــــلــــــــــــــه ولــــــــــــــرســــــــــــــولــــــــــــــه

من شهداء
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وه����ذه من �أعظ����م مفاخر 

�لإ�س����ام، وم����ا �أكرثه����ا حيث 

�إنه دعا �إىل �لوحدة �لب�سرية، 

و�أه����در  �لإن�ساني����ة  و�لأخ����وة 

�ملفاخرة بالأن�ساب و�لأح�ساب 

�أ�سا�����س  وجع����ل   ، و�لأل����و�ن 

�لتفا�س����ل و�لتك����رمي �لتق����وى 

م�سد�ق����اً لقول����ه تع����اىل: »�إن 

�أكرمك����م عن����د �هلل �أتقاك����م«. 

كان جليبي����ب ر�س����ي �هلل عنه 

مم����ن يحبه����م ر�س����ول �هلل - 

�سلى �هلل عليه و�سلم - ويُعنى 

باأمره����م، وكان ق�سري �لقامة 

دمي����م �ل�سكل فق����ري �حلال ل 

يعتز �إل باإميانه ويقينه وتقو�ه 

و�سدق ن�ساله وح�سن �أعماله 

ومل����ا عر�����س علي����ه �لر�سول - 

�سل����ى �هلل عليه و�سل����م -  �أن 

يتزوج قال له: �سيعر�س �لنا�س 

عني لدمامت����ي وفقري، ولكن 

�لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم 

-  ب�س����ره مبنزلت����ه عن����د ربه 

وخط����ب له فتاة م����ن �لأن�سار 

فقال له �أبوه����ا: حتى �أ�ستاأمر 

�أمه����ا، فق����ال �لنب����ي - �سل����ى 

�هلل علي����ه و�سل����م - : »فنع����م 

�إذ�ً« ق����ال: فانطلق �لرجل �إىل 

�مر�أته فذكر ذلك لها، فقالت: 

له����ا �هلل �إذن، �أما وجد ر�سول 

�هلل - �سلى �هلل عليه و�سلم - 

�إل جليبيباً ، وقد منعناها من 

فان وفان؟!

و�لبنت يف �سرتها ت�ستمع، 

فقال����ت: �أتري����دون �أن ت����ردو� 

على ر�س����ول �هلل - �سلى �هلل 

علي����ه و�سل����م -  �أم����ره؟ وتلت 

ق����ول �هلل تع����اىل: »وم����ا كان 

ملوؤم����ن ول موؤمن����ة �إذ� ق�س����ى 

�هلل ور�سوله �أمر�ً �أن يكون لهم 

�خلرية م����ن �أمرهم« �لأحز�ب 

)36( ث����م قال����ت: �إن كان ق����د 

ر�سي����ه لكم فزوج����وه. فكاأنها 

جلت عن �أبويها �إبهاما كان قد 

خيم عليهم����ا، وقال: �سدقت، 

ويف رو�ي����ة: �دفعوين �إليه فاإنه 

لن ي�سيعني، فذهب �أبوها �إىل 

�لنبي - �سلى �هلل عليه و�سلم 

-  فق����ال: �إن كنت قد ر�سيته 

فق����د ر�سين����اه، ق����ال: »ف����اإين 

ر�سيت����ه«: فدع����ا له����ا ر�سول 

�هلل - �سل����ى �هلل علي����ه و�سلم 

-  فق����ال: »�لله����م �ُسبَّ عليها 

�خل����ري �سباً ول جتعل عي�سها 

كد�ً كد�ً«. 

وكان جليبيب - ر�سي �هلل 

عنه - من خيار �ملجاهدين مع 

ر�س����ول �هلل - �سلى �هلل عليه 

و�سل����م - وم����ن �ل�سباقني �إىل 

�لغ����زو�ت من �أجل �ل�سهادة يف 

�سبيل �هلل رغب����ة يف �أن ينالها 

وه����و يعل����م قدرها وم����ا �أعده 

�هلل للمجاهدي����ن يف �سبيل����ه، 

فع����ن �أب����ي ب����رزة �لأ�سلم����ي - 

ر�سي �هلل عن����ه - �أن �لنبي - 

�سل����ى �هلل عليه و�سلم -  كان 

يف مغزى ل����ه، فاأفاء �هلل عليه 

فقال لأ�سحابه: »هل تفقدون 

من �أح����د« قالو�: نع����م، فانا 

وفان����ا وفانا ثم ق����ال: »هل 

تفق����دون م����ن �أح����د؟« قالو�: 

نع����م، فانا وفان����ا وفانا ثم 

قال: ه����ل تفقدون م����ن �أحد؟ 

قال����و�: ل ، ق����ال: »لكني �أفقد 

جليبيب����ا فاطلب����وه« فطلب يف 

�إىل جن����ب  �لقتل����ى فوج����دوه 

�سبع����ة ق����د قتله����م ث����م قتلوه، 

فجاء �لنبي - �سلى �هلل عليه 

و�سل����م -  فوقف عليه، فقال: 

»قتل �سبعة ثم قتلوه، هذ� مني 

و�أن����ا منه، هذ� مني و�أنا منه«: 

فو�سع����ه على �ساعدي����ه لي�س 

ل����ه �إل �ساع����د� �لنبي - �سلى 

�هلل عليه و�سلم -  قال: فحفر 

ل����ه وو�سع يف ق����ره ومل يذكر 

له غ�س����ل كم����ا روى م�سلم يف 

�سحيحه و�لن�سائى، وكما جاء 

يف جممع �لزو�ئد.

وهكذ� لقي �لبطل جليبيب 

رب����ه ر��سي����اً بع����د �أن جاه����د 

يف �هلل ح����ق جه����اده فهنيئاً له 

ر�س����اء ر�س����ول �هلل - �سل����ى 

�هلل علي����ه و�سل����م -  عليه يف 

�لدنيا ور�سا ربه عليه يف نيله 

لل�سه����ادة ومنزلت����ه يف �جلن����ة 

�لت����ي �أعده����ا �هلل للمتق����ني، 

ولعباده �ل�ساحلني.

ف��������������ي ح����������ي����������ات����������ه ع������������ب������������رة وف�������������������ي ت�����������زوي�����������ج�����������ه آي�������������������ة وف�������������������ي آخ��������������رت��������������ه خ�������ل�������ود
ج������������������اه������������������د ف���������������������ي ال������������������ل������������������ه ح���������������������ق ج���������������������ه���������������������اده ف������������������ن������������������ال ال�������������������ش�������������������ه�������������������ادة راض������������������ي������������������ًا
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ت فيها ه�ية هذا الأدب، واعتزاز اأ�شحابه بها، بل افتتانهم باللغة التي عرّبت عنه،  يف اأدبنا العربي وقفات رائعات ل�شعراء واأدباء، تبَدّ

�س  ى فيها ذوُد ه�ؤلء ال�شعراء عن لغتهم، وم�اجهة كل خطر يدهمها، اأو عدو يرتَبّ وهي العربية ال�شريفة، لغة القراآن الكرمي، كما تبَدّ

بها؛ وهي اآخر ح�ش�ننا املهددة بالزوال ل� كنتم تعلم�ن..!! و�شاأكتفي هنا بعر�س من�ذجني لهذا الأدب، اأدب اله�ية العربية، تاركًا للقارئ 

اأن يتذّوق بيانهما، ويحّلق مع جمالهما، وي�شت�شعر اأ�شالة اأ�شحابهما:

د. محمد حسان الطيان

لَغُتنا... اآخُر ُح�شوننا

الأدُب والهويِّة

املتنبي �شاعر العربية الأكرب

النموذج الأول للمتنبي، “مالئ الدنيا و�شاغل النا�س”، يف 

الدولة،  َع�ُشد  اإىل  طريقه  يف  قالها  التي  الرائعة،  ق�شيدته 

عندما مّر بل”�ِشْعب بَّوان”:

املَــــغــــانــــي فــــــي  ِطـــــيـــــبـــــًا  عب”  “الِشّ َمـــــغـــــانـــــي 
مبــــــــــنــــــــــزلــــــــــة الـــــــــــربـــــــــــيـــــــــــع مـــــــــــــــن الـــــــــــــــزمـــــــــــــــاِن

ــــــــــــــربــــــــــــــَيّ فـــــيـــــهـــــا ولـــــــــــــــكـــــــــــــــَنّ الـــــــــفـــــــــتـــــــــى الــــــــــــــَع
غـــــــــــــِريـــــــــــــُب الـــــــــــوجـــــــــــه والـــــــــــــيـــــــــــــِد والـــــــــلـــــــــســـــــــاِن

ــــــــــــــــٍة لـــــــــــــو ســــــــــــــــــار فـــــيـــــهـــــا َمــــــــــــــــــالِعــــــــــــــــــُب ِجــــــــــــــــنَّ
ســـــــــــلـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــاْنَ لــــــــــــــســــــــــــــاَر ِبــــــــــــُتــــــــــــْرُجــــــــــــمــــــــــــان

ــــــــــنــــــــــا واخلـــــــــــــيـــــــــــــَل حــــتــــى َطـــــــــــــَبـــــــــــــْت ُفــــــــــْرســــــــــاَن
احِلــــــــــــــــــراِن مـــــــــن  َكــــــــــــــُرْمــــــــــــــَن  وإن  خـــــــِشـــــــيـــــــُت 

َغــــــــــــــــَدْونــــــــــــــــا َتـــــــــــْنـــــــــــُفـــــــــــُض األغــــــــــــــصــــــــــــــاُن فــــيــــه 
ـــــــــــــمـــــــــــــاِن عــــــــلــــــــى أَْعـــــــــــــراِفـــــــــــــهـــــــــــــا ِمـــــــــــــْثـــــــــــــَل اْلُ

الــــــشــــــمــــــَس عني َحــــــــــَجــــــــــْ�َ  وقــــــــــد  ـــــــُت  فـــــــِجـــــــْئ
ــــــي  وجـــــــــــْئـــــــــــن مـــــــــــن الــــــــضــــــــيــــــــاء مبـــــــــــا كــــــفــــــاِن

ــــــي ــــــنــــــاِن ــــــــــــــْرُق مـــــنـــــهـــــا فـــــــــي َب وأْلــــــــــــَقــــــــــــى الــــــــــــــَشّ
الــــــــــَبــــــــــنــــــــــاِن ِمــــــــــــــــن  ــــــــــــــــِفــــــــــــــــُرّ  َت َدنـــــــــــــانـــــــــــــيـــــــــــــرًا   
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فهو على الرغم من انبهاره بهذا ال�ِشعب، وهو اأحد متنزهات 

بَّوان و�ُشْغد  و�ِشْعب  الأبلّة  ونهر  الأربعة: غوطة دم�شق  الدنيا 

�شمرقند، راَعُه اأن العربي غريب فيه عن اأهله واأ�شله ولغته، بل 

اإن �شليمان عليه ال�شالم، وهو الذي ل تخفى عليه لغة اجلن اأو 

احليوان، ليحتاج اإىل ترجمان لو �شار يف تلك الربوع.

لل�شوق  رملللزاً  بو�شفه  احلللمللام  يللذكللر  اأن  الطبيعي  ومللن 

واحلنني، فقد كان قلبه يف هذه الرحلة يلتفت اإىل الوراء، اإىل 

حيث اأقام يف دم�شق، ويجره ذكر احلمام الذي ل يح�شن البيان 

اإىل اإطالق ح�شللللرة على اأهل ال�شللِلعب لأنهلللم اأحوج من هذا 

احلمام اإىل البيان، كيف ل وهم ل يعرفون العربية ول يح�شنون 

الكالم بها.

فيها ــــــــــــــــــــــــــُورُق  ال احَلـــــــــــــمـــــــــــــاُم  ــــــــــى  ــــــــــّن َغ ِإذا 
ــــــــــــــــتــــــــــــــــُه أَغــــــــــــــــــــــــاِنــــــــــــــــــــــــُيّ الـــــــــــِقـــــــــــيـــــــــــاِن أَجــــــــــــــــاَب

َوَمــــــــــــــــن ِبـــــــالـــــــِشـــــــعـــــــِب أَحـــــــــــــــــــــَوُج ِمـــــــــــن َحـــــــمـــــــاٍم
ـــــــــيـــــــــاِن الـــــــــَب ِإلـــــــــــــــــــى  َونـــــــــــــــــــــــــــاَح  َغــــــــــــّنــــــــــــى  ِإذا 

�شاعر النيل والعربية

اإبراهيم،  حافظ  النيل  ل�شاعر  فهو  الآخللر  النموذج  واأمللا 

يف ق�شيدته الرائعة التي قالها بل�شان العربية، يرثي حلالها، 

بعد اأن رماها اأعداوؤها بكل نقي�شة، وهي التي �شّرفها املوىل 

�شبحانه باأن كانت لغة وحيه وقراآنه:

رجـــــــــعـــــــــت لــــــنــــــفــــــســــــي فــــــاتــــــهــــــمــــــت حـــــصـــــاتـــــي
ونـــــــــــاديـــــــــــت قــــــــومــــــــي فـــــاحـــــتـــــســـــبـــــت حـــــيـــــاتـــــي

رمـــــــــونـــــــــي بـــــعـــــقـــــم فـــــــــي الـــــــشـــــــبـــــــاب ولــــيــــتــــنــــي
 عــــــقــــــمــــــت فـــــــلـــــــم أجـــــــــــــــــزع لـــــــــقـــــــــول عـــــــداتـــــــي

ولــــــــــــــــــــــدت وملــــــــــــــــــا لــــــــــــــم أجــــــــــــــــــد لـــــــعـــــــرائـــــــســـــــي
بـــــــنـــــــاتـــــــي وأدت  واكـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــاًء  رجـــــــــــــــــــــــــــــااًل 

وغـــــــــايـــــــــة  لـــــــفـــــــظـــــــا  اهلل  كـــــــــــتـــــــــــاب  وســـــــــــعـــــــــــت 
وعــــــــــظــــــــــاِت بــــــــــــه  آٍي  عــــــــــــن  ضــــــــقــــــــت  ومــــــــــــــــا 

فـــــكـــــيـــــف أضـــــــيـــــــق الـــــــــيـــــــــوم عـــــــــن وصــــــــــــف آلــــــة 
ــــــــــــمــــــــــــاء ملـــــــــخـــــــــتـــــــــرعـــــــــاِت وتـــــــــنـــــــــســـــــــيـــــــــق أســـــــــــــ

أنــــــــــا الـــــبـــــحـــــر فــــــــي أحــــــشــــــائــــــه الـــــــــــــــــدُرّ كــــامــــن 
فـــــهـــــل ســـــــــاءلـــــــــوا الــــــــــغــــــــــّواص عـــــــن صــــدفــــاتــــي

فــــــيــــــا ويــــــحــــــكــــــم أبـــــــلـــــــى وتــــــبــــــلــــــى مــــحــــاســــنــــي 
أســــــــاتــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــدواء  عــــــــــــز  وإن  ومــــــــنــــــــكــــــــم 

فـــــــــــــــال تـــــــــكـــــــــلـــــــــونـــــــــي لــــــــــــلــــــــــــزمــــــــــــان فـــــــإنـــــــنـــــــي 
وفـــــــــاتـــــــــي حتـــــــــــــن  أن  عـــــــلـــــــيـــــــكـــــــم  أخــــــــــــــــــــــاف 
ذل  من  وذلها  لغتها،  عللزة  من  الأمللة  عز  اأن  يبني  وفيها 

لغتها:

وَمـــــــنـــــــَعـــــــًة  ِعـــــــــــــــــــّزًا  الـــــــــــَغـــــــــــرِب  لـــــــــــِرجـــــــــــاِل  أرى 
وكــــــــــــــــم َعــــــــــــــــــــــــَزّ أقــــــــــــــــــــــــــــواٌم بــــــــــــــِعــــــــــــــِزّ ُلــــــــــغــــــــــاِت

ــــــنــــــًا  ـــــــــــــــــــْوا أهــــــــَلــــــــُهــــــــم بــــــــامُلــــــــعــــــــِجــــــــزاِت َتــــــَفــــــُنّ أَت
ـــــــاِت ـــــــَم ــــــــُكــــــــْم تــــــــــــأتــــــــــــوَن بـــــــالـــــــكـــــــِل فـــــــيـــــــا لــــــــيــــــــَت

أُيـــــــطـــــــِرُبـــــــُكـــــــم مـــــــن جــــــــاِنــــــــِب الـــــــــَغـــــــــرِب نــــــاِعــــــٌب 
ُيـــــــــــنـــــــــــادي ِبــــــــــــــــــــــــَوأدي فـــــــــي َربـــــــــــيـــــــــــِع َحـــــيـــــاتـــــي
اإىل  يلتفت  الأحلليللاء،  بني  لكلماته  �شدى  يجد  ل  حني  ثم 

الأموات مفاخراً بعظامهم النخرة، ملا لهم من اأياد على العربية، 

وملا اأبلوا يف �شبيل حفظها، ورفع رايتها، وملا يعرتيهم من احلزن 

والأ�شى ملا اآلت اإليه من �شعف وخَور.

أَْعـــــُظـــــمـــــًا   ِ الـــــــِزيـــــــرة  َبــــــْطــــــِن  فـــــي  اهلُل  ســــَقــــى 
ــــــــي ــــــــنــــــــاِت َق تــــــــــلــــــــــَن  أن  عــــــلــــــيــــــهــــــا  َيــــــــــــــــِعــــــــــــــــُزّ 

وَحـــــِفـــــْظـــــُتـــــه  الـــــِبـــــلـــــى  فــــــي  ِوداِدي  َحــــــِفــــــْظــــــَن 
لـــــــــــــُهـــــــــــــّن بـــــــــقـــــــــلـــــــــٍب دائـــــــــــــــــــــــــِم احَلـــــــــــــــــَســـــــــــــــــراِت

وفــــــــاَخــــــــْرُت أَهـــــــــَل الـــــــَغـــــــْرِب والــــــشــــــرُق ُمــــــْطــــــِرٌق 
ـــــــــِخـــــــــراِت َحــــــــــيــــــــــاًء بــــــتــــــلــــــَك اأَلْعــــــــــــــُظــــــــــــــِم الـــــــــَنّ

ويختم برجاء يرفعه اإىل كتَّاب العربية، ي�شتنه�س هممهم، 

ويحثهم على بِثّ احلياة يف لغتهم التي كاد املوت يق�شي عليها، 

منذراً اإياهم اإن مل يفعلوا مبوت هذه اللغة موتاً ل رجعة بعده:

ـــــٌل ِإلــــــــــى َمــــــعــــــَشــــــِر الـــــــُكـــــــّتـــــــاِب َواَلـــــــــمـــــــــُع حـــــاِف
 َبــــــَســــــطــــــُت َرجــــــــائــــــــي َبـــــــعـــــــَد َبـــــــســـــــِط َشــــكــــاتــــي

َفــــــــِإّمــــــــا َحـــــــيـــــــاٌة َتــــــبــــــَعــــــُث املَـــــــيـــــــَت فــــــي الــــِبــــلــــى
ــــــــُت فـــــــي ِتـــــــلـــــــَك الـــــــــــُرمـــــــــــوِس ُرفــــــاتــــــي ــــــــنــــــــِب  َوُت

َبـــــــــــعـــــــــــَدُه  ِقـــــــــــيـــــــــــاَمـــــــــــَة  ال  َمـــــــــــــــــــــاٌت  َوِإّمــــــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــمـــــــــاِت َمـــــــــــــــــاٌت َلــــــــَعــــــــمــــــــري َلــــــــــــم ُيـــــــــَقـــــــــس مِبَ

هذه مناذج �شادقة لالأدب الذي يعتز بهويته، وين�شر مفاخر 

اأدب،  من  اأجمله  فما  و�شمعته.  لغته  ويذود عن حيا�س  اأمته، 

وما اأنفعه من بيان... وما اأحوجنا اليوم اإىل من ينحو نحو هذه 

النماذج، يف زمن العوملة، و�شياع الهوية، وفقدان الذات اإىل حد 

الذوبان يف الآخرين.
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الكويت  احلللتلللفلللال  يللللاأتللللي 

الثالث  الللللوطللللنللللي  بلللعللليلللدهلللا 

التحرير  وعلليللد  واخلللملل�للصللن 

الغزو  من  والع�صرين  الثالث 

الللعللراقللي الللغللا�للصللم هلللذا العام 

الفرح  ملللللن  اأجلللللللللللواء  و�للللصللللط 

الكبرية  لالإجنازات  والتقدير 

�صمو  عللهللد  الللتللي حتققت يف 

اللل�للصلليللخ �صباح  اللللبلللالد  اأملللللري 

ال�صباح.  اجلللللابللللر  الأحللللمللللد 

حلللليللللث تللللرتللللقللللي الللللكللللويللللت يف 

م�صجلة  اللللتلللنلللمللليلللة،  مللللللللدارج 

اإجنلللازات ح�صارية رائللعللة ، ل 

ينكرها اإل كل جاحد.

ال�صتقالل  ملللفلللهلللوم  ان 

الكويتين  فكر  يف  تبلور  كما 

ينطلق من جملة من الثوابت 

واملرتكزات التي ا�صتندت اإليها 

امل�صتمدة  اللللكلللويلللت  �للصلليللا�للصللة 

ال�صيا�صة  وثللوابللت  مبادئ  من 

املتمثلة  الكويتية  اخلارجية 

ا�صتقالل  علللللى  احللللفلللاظ  يف 

النتماء  وتلللعلللمللليلللق  اللللللبلللللالد 

والدفاع  والإ�للصللالمللي  الللعللربللي 

ومبادئ  الأمللللللة  قلل�للصللايللا  علللن 

احللللريلللة واللللعلللدل والللل�لللصلللالم ، 

وتللعللملليللق الللعللالقللات مللع كافة 

دول العامل .

ومــضـــــــــــــــــامــني الـــوالء

أفراح الوطن
يف  عاديا  ي�ما  فرباير   25 ي�م  يكن  مل 

الك�يتيني بل كان نقطة الندفاع  حياة 

نح� البناء والنه�شة والعمران والنطالق 

 . الكرامة واحل�شارة  بق�ة لإن�شاء ك�يت  نــــــــــــــــــــــــــــزار قـــــــاســـــــمـــــــيـــــــة
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وتاأتي الأعياد هذا العام وقد بلغت الكويت بقيادة �صمو اأمري 
البالد ال�صيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح ذرا �صاخمة ب�صتى 
مناحي احلياة ال�صيا�صية والقت�صادية والجتماعية والثقافية 
والتعددية  الللدميللقللراطلليللة  وتللثللبللتللت   ، والللعللمللرانلليللة  واللل�للصللحلليللة 
التي  البناء  ال�صيا�صية وحقوق الن�صان وتنوعت منابر احلللوار 

متثل القاعدة الأ�صا�صية للممار�صة الدميقراطية وفاعليتها .
املمدودة  بيده  القومية  ر�صالته  البالد  اأمللري  �صمو  ترجم  وقللد 
�صاأنها جمع  مللن  مللبللادرة  لأي  وا�صتجابته  لأ�للصللقللائلله  الللللدوام  على 
الأمة ، وحمل على مر الأيام ر�صالة اأمته وهمومها وق�صاياها اإىل 
العامل اخلارجي  و�صموه - حفظه اهلل ورعاه -  عندما ي�صع ن�صب 
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عينيه حتقيق املزيد من عنا�صر القوة والزدهار للكويت والأمة ، 
بالن�صبة  ال�صتقالل  ووا�صحة عن معاين  اإمنللا يعرب ب�صورة قوية 

للكويت والكويتين جميعا .
اإن ما تردد يوم الع�صرين من اأكتوبر العام 1992 كان �صيمفونية 
رائعة النغمات عزف مفرداتها قادة الكويت ونوابها ، اأما عنوانها 

اأمري  ال�صمو  �صاحب  اأطلقها  التي  ال�صهرية  الكلمات  تلك  فهو 
البالد املغفور له ال�صيخ جابر الأحمد اجلابر ال�صباح رحمه اهلل 
يف وقت �صابق وتغنى بها اجلميع » كلنا للكويت والكويت لنا«، 
لذا ففرحها يعم جميع الكويتين بال ا�صتثناء لأنها وطن لهم 

جميعًا بال ا�صتثناء.
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فوكوياما! نظرية  إذًا،  تسقُط،  ــدة...  ُمــؤبَّ خالدة  حضارة  هناك  ليس 

هل تنتحر احلضارات
مصطفى سليمان

مـــــــــقـــــــــولـــــــــة »نــــــــــهــــــــــايــــــــــة الـــــــــــــــتـــــــــــــــاريـــــــــــــــخ«  ُيــــــــــــــــــــــــــراد مــــــــنــــــــهــــــــا تــــــرســــــيــــــخ 
ســـــــــــــطـــــــــــــوة احلــــــــــــــــــضــــــــــــــــــارة األمــــــــــــــــيــــــــــــــــركــــــــــــــــيــــــــــــــــة... إلـــــــــــــــــــــى األبـــــــــــــــــــــد!

يف الع�ش�ر ال��شطى �شيطرت الكني�شة وحماكم التفتي�س 

بالتحالف مع رجال الإقطاع والنبالء على جميع مظاهر 

حرقًا  والفال�شفة  العلماء  اأُعدم  اأو  جن  �شُ حيث  احلياة، 

)حمنة غاليلي�، اإحراق �شاف�نا رول، وجي�ردان� برون�، 

ال�شناعي  النقالب  كان  ثم  �شريفيتي��س...(.  ومايكل 

اأوروبا  فانتقلت  �شاملة،  ح�شارية  حتّ�ل  نقطة  الأوروبي 

من حالة التخلف والنهيار اإىل مرحلة التط�ر والزدهار. 

يف  فدخلت،  ال�شفن.  ت�شتِه  مل  مبا  هّبت  ال��ري��اح  لكن 

النتحار! مرحلة  اإىل  الزده����ار  بعد  دول��ه��ا،  بع�س 

30
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هـــــــــــكـــــــــــذا يـــــــلـــــــتـــــــقـــــــي أبــــــــــــوحــــــــــــيــــــــــــان الــــــــــتــــــــــوحــــــــــيــــــــــدي ابــــــــــــــــــن الـــــــــقـــــــــرن 
الــــــــــــــرابــــــــــــــع الــــــــــهــــــــــجــــــــــري مــــــــــــع فــــــــاســــــــفــــــــة احلــــــــــــــضــــــــــــــارة احلـــــــديـــــــثـــــــني

فقد ك�شفت درا�شة ر�شمية 

يف  النلللتلللحلللار  ملللعلللدلت  اأن 

بريطانيا ارتفعت ب�شورة حادة 

منذ دخول البالد فرتة الركود 

فاملنتحرون  القللتلل�للشللادي؛ 

�شكة  ق�شبان  على  بالرمتاء 

القطارات حتى �شهر نوفمرب 

من العام 2012 بلغ عديدهم 

هم  هللللوؤلء  منتحر.   2500
فقط!  »قللطللاريللاً«  املنتحرون 

ن�شرتها  درا�لللشلللة،  وكلل�للشللفللت 

اأن نحو  �شحيفة »ديلي ميل« 

على  اأقدموا  �شخ�س   3500
النتحار يف العام 2011، يف 

املناطق  بع�س  �شهدت  حللني 

ارتفاعاً  بريطانيا  يف  الغنية 

بن�شبة 50 يف املئة يف حالت 

النتحار من جراء اإفال�س

اأو  اأفلللللراد،  اأو  ملل�للشللارف 

عللللدم قللللدرة بللعلل�للشللهللم على 

ت�شديد القرو�س ال�شكنية، ما 

ا�شتوجب م�شادرة منازلهم.

م�شرية  خللل�للشللنللا  وللللللو 

الأوروبلللليللللة منذ  احللل�للشللارة 

اليوم  حتى  الللظللالم  ع�شور 

لتذّكرنا اأحمد �شوقي يف قوله 

فابت�شامة  »نظرة  احلب:  عن 

فموعد  فللكللالم  فلل�للشللالم... 

له  حمللاكللني  ولقلنا  فلللللقللاء«، 

ن�شوء  مللراحللل  وملللللّخلل�للشللني 

ِانحطاٌط  املنتحرة:  احل�شارة 

فركوٌد  فللازدهللاُر...  فنه�شٌة 

يكون فيه انتحاُر!

ينتحرون.  اللليللابللانلليللون 

ينتحرون.  الإ�شكندنافيون 

العظمى  بريطانيا  اأحللفللاد 

ينتحرون...

هل احل�شارة تنتحر!... 

وملاذا؟

ي�شمخ  العربي  تراثنا  يف 

كتابه  يف  التوحيدي  اأبوحّيان 

»الإمتاع واملوؤان�شة« يف حديثه 

عن ن�شوء وارتقاء احل�شارات 

اأن  يللرى  انللهلليللارهللا. فهو  ثللم 

يتم  اإمنا  احل�شارات  انحالل 

ال�شعوب  اأخللالق  تنحل  حني 

ويبدو  قلليللمللهللا.  وتلل�للشللطللرب 

اأبي  هذا من عر�شه حلديث 

�شقوط  عن  املَلللْرَورزي  حامد 

القدمية  الفار�شية  احل�شارة 

)ب�شبب �شريتهم القبيحة(، اأي 

انحالل  اإىل  النهيار  ين�شب 

مبفهومها  الأخالقية  القيم 

ال�شمويل.

اأبوحيان  يلتقي  وبللهللذا 

مللللع فلللال�لللشلللفلللة احلللل�لللشلللارة 

املجال  هلللذا  يف  احلللديللثللني 

»باتي�شتافيكو«  اأمللثللال:  مللن 

�للشللاحللب نللظللريللة اللللللدورات 

الذي  و»ا�شبنغلر«  التاريخية، 

اأن�شاأ ما ي�شمى »مورفولوجيا 

حياة  علللللم  اأي  احللل�للشللارة«، 

وكذلك  ومللوتللهللا.  احللل�للشللارة 

»اأرنولد توينبي« الذي ا�شتهر 

وال�شتجابة  التحدي  بفل�شفة 

والنظرة ال�شمولية يف تف�شري 

واأخرياً  التاريخية.  احلوادث 

اأكد  الللذي  جيبون«  »اإدوارد 

�شقوط  يف  القيم  انهيار  دور 

وانللللحللللالل الإمللللرباطللللوريللللة 

الرومانية.

حني  نبالغ  اأننا  يَُظُن  ول 

هوؤلء  اإىل  حللّيللان  اأبللا  نقرن 

احل�شاريني.  الللفللال�للشللفللة 

اأو  مللوؤّرخللاً  لي�س  اأنلله  �شحيح 

خمت�ّشاً،  ح�شارياً  فيل�شوفاً 

اللّماحة  اإ�لللشلللاراتللله  ولللكللن 

والدقيقة والنفاذة اإىل »اأوائل 

يللقللول، جتعله  كما  الأمللللور«، 

العمالقة يف  يلتقي مع هوؤلء 

وفل�شفة  ال�شمولية،  النظرة 

احلوادث التاريخية. هذا اإذا 

و�شعنا اأمام اأعيننا حقيقتني: 

بينه  الزمني  البعد  اأولهللمللا 

وبني هوؤلء، والأخرى اإحراقه 

منها  يللنللُج  ومل  بلليللديلله،  كتبه 

اأ�شول  عن  الآن  املطبوع  اإل 

اأيدي  بني  وانت�شرت  ن�شخت 

النا�س. والإبحار يف كتب اأبي 

حّيان املتبقية يدل على ثقافة 

مو�شوعية فذة؛ ول عجب فهو 

الهجري  الللرابللع  الللقللرن  ابللن 

الإ�شالمية  النه�شة  »ع�شر 

الذهبي«، كما �شّماه »اآدم متز« 

»احل�شارة  ال�شهري  كتابه  يف 

الرابع  القرن  يف  الإ�شالمية 

النه�شة  ع�شر  اأو  الهجري، 

بع�شر  ت�شبيهاً  الإ�للشللالم«  يف 

النه�شة الأوروبية.

وهلللللللنلللللللاك اللللللعلللللواملللللل 

والع�شكرية،  القللتلل�للشللاديللة 

فكل  واحللليللاة.  الكون  و�ُشنن 

مولود، اإن�شاناً وحيواناً ونباتا، 

وكواكب...  وح�شاراٍت  دولً 

الن�شوء  للللقلللانلللون  خلللا�لللشلللٌع 
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يقراأ  ومن  والفناء.  والرتقاء 

�شجاع«  جديد  »عللامل  روايللة 

»األدو�س هك�شلي«  للربيطاين 

يللللدرْك تلللللك الللهللواجلل�للس من 

احل�شارة  ا�شمحالل  اإمكان 

القيم  انحالل  ب�شبب  الغربية 

الأخالقية ال�شاملة وتقهقرها 

التكنولوجيا  �للشللطللوة  اأمللللام 

وجربوتها وقيمها املادية، اإىل 

جانب العوامل الأخرى.

الأمريكي-  الفيل�شوف 

الياباين »فوكوياما« يف كتابه 

اأراد  الللتللاريللخ«  »نهاية  املثري 

من  الراأ�شمالية  يُللخللرج  اأن 

الن�شوء  واحلياة:  الكون  دورة 

لكن  واللللفلللنلللاء.  والرتللللقللللاء 

ونظرية  ينتهي،  ل  الللتللاريللخ 

املنظرون  رَوّجها  »فوكوياما« 

الأمريكيون  ال�شرتاتيجيون 

الدميومة  فللكللرة  للخللوا  ّ لللري�للشِ

احل�شارية الأمريكية ح�شراً، 

الأوروبية.  اأو  الغربية  ولي�س 

�شد  التاريخ  نهاية  ونظرية 

منطق التاريخ نف�شه؛ فالتاريخ 

الزمني  جملللللراه  يلل�للشللري  ل 

اأو  اأو عمودي  بخط م�شتقيم 

�شاقويل، بل بحركة حلزونية، 

ح�شارية  دوائلللر  هللنللاك  اأي 

وعندما  وتتفاعل،  تت�شاعد 

ما بثقافتها،  ت�شيطر ح�شارةٌ 

باملفهوم ال�شامل لكلمة ثقافة، 

فاإنها ل حتدد م�شرية التاريخ 

روؤى  تفر�س  بل  م�شريه،  اأو 

اأو  �شيا�شية،  و�شيادة  ومنطاً 

يف  اأخللرى  اأمم  على  �شيادية 

تفكريها اأو لغتها اأو عقيدتها 

الدينية، اأو منط احلياة. فقد 

العربية  احللل�للشللارة  فر�شت 

الدينية  وعللقلليللدتللهللا  لللغللتللهللا 

على  لقرون  معي�شتها  ومنط 

ولكن  العامل،  بقاع  من  كثري 

اإىل حني ن�شوء خط حلزوين 

ح�شاري جديد. ففي اإ�شبانيا 

)الأندل�س( كانت اللغة العربية 

الإ�شالمية  املعي�شة  ومنللط 

والعلوم العربية هي ال�شائدة، 

األفارو«  »الللقلل�للس  قلللام  حللتللى 

القومية،  الكن�شية  بدعوته 

واأخذ يتجّول يف اأنحاء اإ�شبانياً 

ال�شباب  من  امتعا�شه  مبدياً 

الأ�شباين الذي يتباهى بتاأبطه 

الكتب العربية وحتدثه باللغة 

ملوك  بع�س  اإن  بل  العربية، 

يلب�شون معطف  كانوا  اأوروبللا 

احلوا�شي  املللطللرز  الللتللتللويللج 

باخلطوط العربية، متاماً كما 

بارتداء  اليوم  العامل  يتباهى 

وقد  الأملللللريكلللللي.  اجللليللنللز 

املعطف  هذا  �شورة  عر�شت 

»زيغريد  الأملانية  امل�شت�شرقة 

التوثيقي  كتابها  يف  هونكه« 

الفريد »�شم�س العرب ت�شطع 

على الغرب«.

التاريخ ل ينتهي

ينتهي،  ل  اإذاً،  الللتللاريللخ، 

بع�س  �للشللطللوة  تللنللتللهللي  بلللل 

»نهاية  ومقولة  احل�شارات. 

التاريخ« لفوكوياما يُراد منها 

احل�شارة  �للشللطللوة  تللر�للشلليللخ 

والتي  الأبللد،  اإىل  الأمريكية 

العقول  نتاج  الللواقللع  يف  هي 

اإىل  امللللهلللاجلللرة  الللبلل�للشللريللة 

العقل  وللليلل�للس  اأمللريكللا  قلللارة 

الأمريكي  العقل  الأمريكي... 

العقل  وهللللذا  اأممللللي،  عللقللل 

موطنه  يف  له  تتوافر  عندما 

كــل مــولــود خــاضــٌع لــقــانــون الــنــشــوء واالرتـــقـــاء 
والـــــــــفـــــــــنـــــــــاء... إنــــــهــــــا ُســــــــــــُن الـــــــكـــــــون واحلــــــيــــــاة

لإنتاج  املو�شوعية  ال�شروط 

ف�شوف  جلللديلللدة  حللل�لللشلللارة 

ولن  ب�شطوة جديدة،  ي�شيطر 

يتوقف التاريخ عندها اأي�شاً، 

نابليون:  مللقللولللة  ولللنللتللذّكللر 

الأ�شفر،  الللتللنللني  »احلللللذروا 

فهو يوماً ما �شيبتلع العامل«. 

وها هي ال�شني تنتف�س تنيناً 

وبداأت  اأ�شطورياً،  اقت�شادياً 

فاحل�شارة  الللفلل�للشللاء.  تللغللزو 

حلزونية  حلقة  الأمللريكلليللة 

حلزونيِة  حلقات  من  اأخللرى 

التاريخ.

يف  هنتغنتون  و�شموئيل 

كتابه عن »�شدام احل�شارات« 

يُبدي قلقه من احل�شارات التي 

ت�شعى اإىل النه�شة املتجددة، 

واحلذر  املواجهة  اإىل  ويدعو 

لدول  واحللل�للشللار  والت�شدي 

تلك احل�شارات ذات التاريخ 

العريق والتي ت�شعى اإىل بعث 

ومنها:  التاريخ،  هذا  اأجمللاد 

وامل�شلمون  والللعللرب  ال�شني 

التي  الللقللوى  اأو  والللهللنللد... 

ت�شعى اإىل التحدي احل�شاري 

للغرب، مثل رو�شيا، ويالحظ 

اأن هناك من ورث ح�شارات 

عريقة، لكنه ل ي�شكل خطراً 

على احل�شارة الأمريكية، مثل 

متو�شطية  دولة  فهي  اليونان 

لكن  عريقة،  ح�شارة  وريثة 

ل خللوف منها لأنلله ل يوجد 

من يدعو اإىل بعث احل�شارة 

ح�شارة  وت�شكيل  اليونانية 

متحّدية  اأو  مللوازيللة  جللديللدة 

للح�شارة الأمريكية.

للرئي�س  خطاباً  ولنتذكر 

اإن  قللال  عندما  البلللن  بللو�للس 

»الإرهابيني«  الإ�للشللالملليللني 

يحلمون بتاأ�شي�س اإمرباطورية 
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احلضارات احلّية ُتبعُث من الرماد كطائر الفينيق... إنها التي يخشاها »صموئيل هنتغنتون«!

جلللديلللدة ملللن اإ�للشللبللانلليللا اإىل 

ال�شني. وهو ي�شري بذلك اإىل 

تاأ�شي�س الإمرباطورية العربية 

من  �شادت  التي  الإ�شالمية 

الأندل�س حتى حدود ال�شني.

اللللعلللرب املللعللا�للشللرون ل 

نه�شة  ن�شوء  اإىل  اإل  ي�شعون 

تتاأ�ش�س  �شاملة،  ح�شارية 

على ركائز الإن�شانية من دون 

النازية  كانت  كما  عن�شرية 

اليوم،  وال�شهيونية  والفا�شية 

من  ال�شتقالل  ركائز  وعلى 

اهلل  ورحللللم  تللبللعلليللة...  دون 

حلللركلللة »علللللدم النلللحللليلللاز«! 

التي  العرب-  نه�شة  واأي�شاً 

يف  اإليها  الللدعللوة  منذ  تكبو 

زمن حممد علي- هي لي�شت 

تو�ّشعية، بل ت�شعى اإىل حترير 

على  الآخللرون  فيه  ع  تو�َشّ ما 

العربية  الأرا�لللشلللي  حلل�للشللاب 

بللدعللم ملللن الللواقللعللني حتت 

»العربوفوبيا«  و�شوا�س  وطاأة 

فهناك  و«الإ�للشللالمللوفللوبلليللا«. 

ومليلية  �شبتة  املللغللرب  يف 

مللديللنللتللان لتلللللللزالن حتت 

الحتالل الإ�شباين منذ طرد 

وهناك  الأندل�س.  من  العرب 

واأرا�سٍ  واجلولن،  فل�شطني، 

اأخرى لتزال حتت الحتالل 

)مزارع  لبنان  يف  ال�شهيوين 

كفر�شوبا(،  وتللللالل  �للشللبللعللا 

وهناك خما�شات ع�شرية يف 

ول  العربية  الللدول  من  كثري 

مبا  التكُهّن  على  قللادر  اأحللد 

�شتلده من مواليد!

ي�شعى  اأن  ميلللكلللن  ول 

اإنللللتللللاج  اإىل  املللل�لللشلللللللملللون 

الإ�شالمية  الإملللرباطلللوريلللة 

منطق  �شد  فهذا  القدمية. 

احل�شارات،  ون�شوء  التاريخ 

لكن  انبعاثها...  اأو  موتها  ثم 

تكونان  والنللبللعللاث  النه�شة 

كانت  اإذا  جللديللدة،  مبظاهر 

هذه احل�شارة متتلك مقّومات 

التجّدد ولي�س بذور الفناء اأو 

الندثار.

عند  الللتللاريللخ  ينتهي  لللن 

و�شيبقى  اأملللريكلللا،  اأقللللللدام 

ح�شارات  يللبللدع  الإنللل�لللشلللان 

عن  بعيداً  متفاعلة،  جديدة 

الواحد،  والللبللعللد  الللهلليللمللنللة 

»هربرت  تلل�للشللملليللة  بللحلل�للشللب 

»الإن�شان  كتابه  يف  ماركيوز« 

ذو البعد الواحد«، و�شت�شقط 

فلي�س  »فللوكللويللامللا«،  نظرية 

هناك ح�شارة خالدة موؤبَّدة. 

ح�شارات  دائلللملللاً  فللهللنللاك 

تنتحر، واأخرى تنتظر!

وتندثر،  متوت  ح�شارات 

�شريرّيا...  متلللوت  واأخللللرى 

واأخرية  نهائي،  ملوت  انتظاراً 

كاخلاليا النائمة تُبعث كطائر 

احلريق.  رمللاد  مللن  الفينيق 

احلّية  احل�شارات  هي  وتلك 

د  التجُدّ التي متتلك مقّومات 

ومنها  والتطوير،  والتجديد 

يخ�شاها  الللتللي  احللل�للشللارات 

�للشللمللوئلليللل هللنللتللغللنللتللون يف 

احل�شارات«،  »�شراع  كتابه 

فاأين  الغرب...  منها  ويحّذر 

النظريات  هذه  كل  من  نحن 

والتحّديات؟
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من دونها ليس مبقدور املرء أن يجد معنى حلياته

منصور مبارك

بااللتزام والعرفان... حتيا الوطنية
»ال�طن اأغلى على املرء من حياته«، قالها »�شي�شرون« فقيه روما ذات 

ي�م، فاخت�شر يف عبارة م�جزة ذروة عالقة الفرد ب�طنه والقاعدة 

الذهبية التي تلخ�س قيمة الأر�س للفرد الذي ينتمي اإليها. ودرج 

علماء ال�شيا�شة والجتماع على ت�شمية هذه احلالة ب�«ال�طنية«. 

�شربًا  وحتديداً  بالعرفان،  �شع�راً  تت�شمن  لذلك  وفقا  فال�طنية 

معينًا منه. ويتاأتى العرفان من الف�ائد واملزايا التي يغدقها ال�طن 

يف  الأخالقي  البعد  تبنّي  وب��شعنا  النتماء.  واأولها  الفرد  على 

ل  تت�شّ فعربهما  والتلقي،  البذل  مفه�َمّي  خالل  من  كهذه  عالقة 

ال�طنية بالأخالق وحتتل الأوىل مكانة اأ�شا�شية يف ثقافة املجتمع.

الللتلل�للشللاوؤل عن  لنا  ويللحللق 

بها  يللرد  التي  املثلى  الكيفية 

على  لوطنه،  العرفان  الفرد 

بوطنه  يرتقي  اللللذي  النحو 

وملللدنللليلللاً... فمن  حلل�للشللاريللاً 

نافل القول هناك العديد من 

اأن  للمرء  التي ميكن  الأ�شياء 

ي�شدد بها دين وطنه عليه، اإل 

مقّدمها؛  يف  ياأتي  العمل  اأن 

وهذا التف�شيل للعمل على ما 

ه اإىل العمل كمفهوم  �شواه مرُدّ

قيماً  ي�شتبطن  وممللار�للشللة 

اإن�شانية متعددة، ومن ثم فاإنه 

الأخالقي  البعد  مع  متوافق 

الذي يلتحم بالوطنية.

وعلللنلللدملللا نلللتلللحلللدث عن 

تلقائية  ب�شورة  فاإننا  العمل 

اللتزام.  عن  للحديث  جننح 

فالعالقة بني العمل واللتزام 
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تقوم  ل  ومرتابطة  جوهرية 

لأحللدهللمللا قللائللمللة مللن دون 

الآخر. ولكن هناك ا�شتثناءات 

ت�شدق على املجتمعات كافة، 

فلي�س الب�شر جميعهم يعملون، 

البطالة  اأن  من  الرغم  وعلى 

جتثم على �شدر الكثريين اإل 

وظائف  لديهم  من  بع�س  اأن 

ميار�شون  ل  اأنهم  لو  يتمنون 

العمل، فنجدهم يتفلتون منه 

م�شجراً.  اأملللراً  يللعللّدونلله  اأو 

جند  منهم  النقي�س  وعلللللى 

اأن الفخورين بوظائفهم ومبا 

ميار�شونه من اأعمال يحققون 

وال�شبب  فيها،  كبرياً  جناحاً 

ت�شكل  مهنتهم  اأن  ذلللك  يف 

الذي  اجلوهر  لهم  بالن�شبة 

حياتهم.  معنى  عليه  ينه�س 

وذللللك اأملللر علللللى قلللدر كبري 

من الأهمية، اإذ لي�س مبقدور 

حلياته  معنى  يجد  اأن  املللرء 

اللتزام  فكرة  خالل  من  اإل 

الوا�شح  �شكلها  تاأخذ  التي 

الوطنية...  يف  واملللكللتللمللل 

�شنجد  ر  التب�ُشّ من  وبقليل 

ت�شد  اأخللرى  و�شيجة  ثمة  اأن 

الوطنية، من حيث هي �شعور 

اإىل العمل بو�شفه  بالعرفان، 

حياة  يف  جللوهللريللاً  الللتللزامللاً 

الإن�شان.

البع�س  يثري  قد  بالطبع 

تعريف  حلللول  اعلللرتا�لللشلللات 

يف  يعنيه  اللللذي  ومللا  العمل 

املقام الأول، وبخا�شة يف زمن 

التقانة والعوملة. وعلى الرغم 

من �شعوبة تعريف العمل لأن 

اأحياناً  قد ميار�شون  الأفللراد 

عليها  يتقا�شون  ول  اأعللمللالً 

اأجراً، ولكْن هناك على الأقل 

اتلللفلللاٌق علللللى ارتلللبلللاط فكرة 

واجلهد  الإنلل�للشللاين  الن�شاط 

بالعمل،  امللللرء  يبذله  اللللذي 

مادياً  مقاباًل  تقا�شيه  وعلى 

الن�شاط  ذلك  لقاء  عينياً  اأو 

واجلهد. وهذا ما مييز العمل 

�شبيل  فعلى  الللهللوايللة.  عللن 

املثال قد جند �شخ�شاً يق�شي 

على  بالعزف  فراغه  اأوقللات 

عليه،  العزف  ويجيد  البيانو 

مو�شيقياً  ه  نللعللَدّ لللن  ولكننا 

حمرتفاً طاملا مل يك�شب قوت 

البيانو.  يومه من عزفه على 

فالوظيفة تتطلب من �شاغلها 

الن�شاط  يف  ومتللّيللزاً  جللهللداً 

يكون  كلللي  اللللللذي ميللار�للشلله 

مقابلها  الأجللر  على  ح�شوله 

اأمراً م�شروعاً.

العمل قيمة

ب�شكل  يللو�للشللح  �شبق  مللا 

جرى  ولللو  ل،  التبُطّ اأن  جلي 

فاإنه  باأقنعة خمتلفة،  متويهه 

ملبداأ  طللعللنللة جنلللالء  يلل�للشللدد 

الوطنية  ولثالثية:  اللللتللزام، 

احلياة.  ومللعللنللى  والأخلللللالق 

ولي�س ذلك من باب التهويل، 

فالعمل عالوة على ذلك قيمة 

واحل�شارة،  باملدنية  مرتبطة 

نهر  الأخري يف  م�شَبّه  ويجد 

الوطنية الذي من خالله جتدد 

وتكت�شب  مياهها  الوطنية 

عللمللقللاً وثللبللاتللاً. ونللحللن هنا 

ن  يت�شَمّ ل  نتحدث عن عمل 

ن�شاطاً فقط، بل يقّدم كذلك 

فاللتزام  للمجتمع.  قيمة 

التي  القيم  يوّلدان  والتفاين 

من  فهناك  بالوطن،  ترتقي 

املال  لك�شب  اأن�شطة  ميار�س 

لكنها ل تعُدّ اأعمالً تنتج قيماً 

ينتفع بها الوطن، مثل اأولئك 

الذين يندرجون حتت م�شمى 

فهوؤلء  املقنعة«؛  »البطالة 

فيلحقون  الوطن  ي�شتنزفون 

بلله الللوهللن واللل�للشللعللف، ذلك 

عمل  عن  اأجللراً  يتلقون  اأنهم 

ل يقومون به، اأو ل مينحونه 

اللتزام والتفاين املطلوبني.

هوؤلء بو�شعنا اأن ن�شِبّههم 

ميار�شون  الذين  باملت�شّولني 

عليهم  تللدُرّ  كوظيفة  الت�شّول 

بلللّد هللنللا من  الللللللرزق... ول 

الإقرار باأنهم بالفعل ميار�شون 

عماًل؛ فاملت�شّولون، اأو بع�شهم 

ب�شكل  الت�شّول  ميار�س  ممن 

تقليدي، يق�شون وقتاً طوياًل 

املاّرة  ي�شتجدون  ال�شارع  يف 

املال،  من  قلياًل  يهبوهم  كي 

ولذلك فاإن الت�شّول يف حقيقة 

هم  ميُدّ نلل�للشللاط  هللو  الأمللللر 

حمظوظني.  كانوا  اإن  باملال 

ولكن ال�شبب يف الإحجام عن 

بل»الوظيفة«،  الت�شّول  ت�شمية 

على الرغم من اأنه يدُرّ مالً، 

يكمن يف اأن املت�شّول ل يك�شب 

ذي  ب�شيء  قيامه  نظري  املال 

قيمة ملن يدفعه له. كما اأنهم 

لون( كالبطالة املقنعة،  )املت�شِوّ

مل يتم توظيفهم لكي يجل�شوا 

نوا�شي  على  طللوالً  �شاعات 

مرتبطة  قيمة  الــعــمــل 
واحلضارة...  باملدنية 
ــــــــــُه األخـــــــيـــــــر  ومــــــــــصــــــــــُبّ
فـــــــــي نــــــهــــــر الـــــوطـــــنـــــيـــــة
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لهم  ويُدفع  يوم،  كل  ال�شوارع 

نظري قيامهم بذلك فقط.

ال�شنف  هذا  فاإن  وللحق 

العمل  اأن  يجهل  الب�شر  من 

اأمر جوهري يف تكوين الفرد 

ب�شفة  حللليللاتلله  اأو  لللهللويللتلله، 

عامة. واأنه كي ي�شنع لنف�شه 

ب  �شرية حياة متما�شكة يتوَجّ

بوظيفته؛  اللللللتللللزام  عللللليلله 

فالقيام بهذا يجعل له مو�شعاً 

ومينحه  والوطن  املجتمع  يف 

في�شبح  بللالنللتللمللاء  ال�شعور 

ق�شة  يللروي  اأن  على  قلللادراً 

يف  تفانيه  �شوء  على  حياته 

حينما  لهذا  ورمبللا  العمل... 

يتقاعد الأ�شخا�س اأو يفقدون 

عن  يللعللجللزون  اأو  وظللائللفللهللم 

ي�شعرون  العثور على وظيفة، 

بالالجدوى، وكاأن ل هوية لهم. 

ولي�س ذلك بالأمر امل�شتغرب، 

مهماً  التزاماً  يفتقدون  فهم 

حٍدّ  اإىل  م  يللقللِدّ ن�شاط  جتللاه 

ولكْن  حلياتهم،  تعريفاً  كبري 

اأخرى  اأ�شباٌب  هناك  بالطبع 

لعَلّ  العمل،  النا�س يف  لرغبة 

اأكرثها و�شوحاً حاجتهم اإىل 

املال ورغبتهم يف ك�شبه.

حني يكون املال غاية املرء 

بالقيم  العمل دون تفكري  من 

ي�شبح  فلللاإنللله  بللله  املللرتللبللطللة 

فهناك  »اأداتللليلللة«.  قيمة  ذا 

اهتماماً  يقيمون  ل  كثريون 

كبرياً للعمل الذي يقومون به 

من اأجل ك�شب املال، ماداموا 

اأدائلله. ولكن يف  قادرين على 

تكون  ما  عللادة  عينه،  الوقت 

العمل  بلللني  عللالقللة  هللنللاك 

ذي  اأمللر  والرغبة يف حتقيق 

اأهمية �شخ�شية، والرغبة يف 

الآخرين  من  اعرتاف  انتزاع 

باأمر مميز يعود  الفرد  بقيام 

الكبري  القطاع  على  بالنفع 

من الب�شر الذين يتكون منهم 

الوطن. واأحياناً يكون ال�شبب 

يف ذلك رغبة املرء يف اأن يوؤكد 

الآخرون قيمة ما اأجنزه، ومن 

ين  الدَّ من  بع�شاً  ت�شديده  ثم 

للوطن واملجتمع.

مالحظة  هنا  املهم  ومللن 

الذي  اإىل العرتاف  احلاجة 

يبحث  ل  فهو  املللرء،  ين�شده 

ما  بقدر  �شلطة  اأو  مللال  عن 

يللريللد مللن الآخللريللن الإقلللرار 

باأنه قّدم �شيئاً ممّيزاً ملجتمعه 

على   - فلنتخّيل،  ولوطنه... 

موؤلفاً  اأن   - املللثللال  �شبيل 

اكت�شف اأن رجاًل �شرق كتابه 

ذلك.  وراء  مللن  ثللروة  وحقق 

اأن  النا�س حقيقة  اأدرك  رمبا 

عناء  ليتكَبّد  كان  ما  »الل�س« 

هذه »ال�شرقة العلمية« لو مل 

يكن الكتاب امل�شروق ذا قيمة 

لل�شرقة  هدفاً  جعلته  كبرية 

بها من م�شقات.  يرتبط  وما 

املوؤلف  اأقلللام  اإن  ذللللك،  ومللع 

رمبا  ال�شارق  ملقا�شاة  دعوى 

مادي  تعوي�س  على  يح�شل 

يَجرب بع�س ال�شرر الذي حلق 

به. غري اأن املال �شيعجز عن 

فاملوؤلف  والأمل؛  اجَلللَزع  حمو 

يعلم  اأن  يلللوُدّ  كللان  الأ�للشلللللي 

النا�س اأنه هو من قام بتاأليف 

كي  ال�شارق،  ولي�س  الكتاب 

يللعللرف اجلللملليللع ملللا اأجنلللزه 

وقّدمه من قيمة للمجتمع... 

قيم  على  املللنللطللوي  فالعمل 

اأ�شا�شٌيّ  ٌن  مكِوّ هو  اإن�شانية 

للوطنية.

يـــغـــدقـــه  ملـــــــا  الـــــــفـــــــرد  إدراك  فـــــــي  يــــتــــجــــلــــى  الــــــعــــــرفــــــان 
الــــــــوطــــــــن عـــــلـــــيـــــه مــــــــن مــــــــــــزايــــــــــــا... أولــــــــهــــــــا االنــــــتــــــمــــــاء

)2014 فبراير   - )يناير   76 الغرسة 

36



الـــــــشـــــــهـــــــيـــــــد فـــــــــــي الــــــــــــــدرامــــــــــــــا املــــــســــــرحــــــيــــــة

يكت�شب مفه�م ال�شهيد يف �شياق املفاهيم الدينية، 

الجتماعية،  والأع����راف  ال�طنية،  وال��ن��زع��ات 

الإن�شان/  بذله  ملا  عليا  قيمة  الرتاثية  والتقاليد 

ال�شهيد، يف �شبيل اإعالء قيمة عليا، اأو هدف اأ�شمى .. 

قد يك�ن عقيدة اأو حقًا م�شروعًا ، اأو وطنًا، اأو فكرة، 

اأغلى ما ميلك -  اأو واجبًا.. لذلك دفع حياته وهي 

را�شيًا مر�شيًا - ثمنًا لهذه القيمة اأو لهذا الهدف.. 

لذلك ا�شتحق التخليد.. ليبقى فعله - حيًا، خالداً 

ا�شتثنائيًا  ومن�ذجًا  والأوطان،  الأجيال،  ذاكرة  يف 

للت�شحية والفداء والبط�لة يف �شبيل الإعتزاز مبا 

ي�ؤمن به، ويراه اأغلى من روحه واأكرث قيمة من حياته.

د. نادر القّنة

كتـابـة
مبـداد الـّدم
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ال�شت�شهاد وال�شهيد يف 

الدراما

كان، ول يللللزال مو�شوعللللا 

ال�شهيد وال�شت�شهاد، يعتربان 

من اأهم املو�شوعات اإثارة يف 

امل�شللللرح، وعلى وجه التحديد 

الجتماعللللي..  امل�شللللرح  يف 

كونهمللللا ي�شكالن  قيمة كربى 

خا�شللللة اإذا مللللا ارتبللللط فعل 

ال�شت�شهاد مب�شطلح )اجلهاد 

املقد�للللس(،  اأو بق�شايا وطنية 

مركزية كالدفللللاع عن الوطن 

اأو  �شبيللللله،  يف  والت�شحيللللة 

ارتبط مبفاهيم ومثل اإن�شانية 

عليا .. فال�شهادة هنا، و�شيلة 

اإىل غاية كربى.

العربي،  امل�شللللرح  وكتللللاب 

وبرفقتهم املخرجون واملمثلون 

والتقنيللللللللون علللللى اختللللالف 

اجتاهاتهللللم الفنيللللة والأدبية، 

الجتماعيللللة،  واإنتماءاتهللللللللم 

املو�شوعللللني:  هذيللللن  اأولللللوا 

وال�شهيللللد(  )ال�شت�شهللللاد 

وتناولوهما  بالغللللاً،  اهتمامللللاً 

من زوايللللا خمتلفة عرب اأزمنة 

متعاقبللللة ممتللللدة تقريبللللاً من 

عمر امل�شرح العربي.

وهللللللللللذه الدرا�شللللللللللللة ل 

ميكنهلللللللا اإجراء م�شح درا�شي 

�شامللللل لللللكل مللللا مت اإجنللللازه 

عللللن مو�شوعللللي: ال�شت�شهاد 

وال�شهيللللد يف تاريللللخ امل�شللللرح 

الإ�شللللارة  وميكللللن  العربللللي، 

ال�شريعة اإىل اأهم امل�شرحيات 

العربيللللة التي تناولللللت ب�شكل 

فعللللل  املو�شوعللللني  �شريللللح 

ال�شت�شهللللاد ومكانة ال�شهيد. 

ولأن مو�شوعللللي ال�شت�شهللللاد 

غالبللللاً  ال�شهيللللد  ومكانللللة 

الدرامللللا  يف  ينفجللللران  مللللا 

امل�شرحية، فاإننا نر�شد بع�شاً 

من هذه الأعمال، على �شبيل 

الإ�شارة فقط:

- �صهداء النتقام اأو قاتل اأخيه

مللللن  مركبللللة  م�شرحيللللة 

خم�شة ف�شول، تاأليف الكاتب 

اأبللللو  عبدالوهللللاب  ال�شللللوري 

ال�شعود.

 - �صهداء الإخال�ص 

تاأليف علي علي نور، وهي 

م�شرحية م�شرية، ظهرت يف 

العام 1932م.

 - �صهداء الإ�صالم

مللللن  عراقيللللة  م�شرحيللللة 

تاأليللللف الدكتللللور عبدالعزيللللز 

اخلياط، ظهرت يف بغداد.

 - �صهداء الوطنية

م�شرحية م�شرية، �شدرت 

يف م�شللللر خللللالل الفللللرتة من 

1900 - 1905 م.
 - �صهداء جنران

مت  لبنانيللللة،  م�شرحيللللة 

جت�شيدهللللا يف بللللريوت علللللى 

م�شرح الكلية الي�شوعية.

 - ال�صهيد

م�شللرحيلللة مغللربيلللة من 

املغلللربلللي  الأديلللب  تاأليلللف 

حمللمد الزغلللاوي.

 - عمر املختار

�شياغللللة  ذات  م�شرحيللللة 

وبنيللللة كال�شيكية،  تاريخيللللة، 

تتكللللون من اأربعللللة ف�شول من 

القديللللري،  تاأليللللف عبللللداهلل 

�شدرت عن املطبعة اليو�شفية 

بطنطا مب�شر، عام 1959م، 

وتقع يف 90 �شفحة.

 - عمر املختار

م�شرحيللللة من تاأليف علي 

اأحمللللد باكثللللري، وهللللي نرثية 

�شعريللللة، تتكون مللللن ف�شلني، 

�شدرت عن دار الفكر العربي 

بالقاهرة، عام 1944م.

 - اإىل اجلزائر

�شبغللللة  ذات  م�شرحيللللة 

تاأليللللف  �شيا�شيللللة،  تاريخيللللة 

عبللللداهلل  العراقللللي  الكاتللللب 

زكي، �شللللدرت عن من�شورات 

احلديثة  املطبوعات  موؤ�ش�شة 

يف بريوت عام 1961.

 - اإىل فل�صطن

�شبغللللة  ذات  م�شرحيللللة 

تاريخيللللة �شيا�شية، من تاأليف 

الكاتللللب امل�شرحللللي العراقللللي 

عبللللداهلل زكللللي، عر�شللللت يف 

بغداد عام 1964 م.

 - اإىل احلمراء

�شياغللللة  ذات  م�شرحيللللة 

تاريخيللللة اجتماعيللللة، وبنيللللة 

دراماتيكيللللة كال�شيكية، األفها 

املقد�شللللي،  اخلللللوري  اأني�للللس 

مت عر�شهللللا لأول مللللرة علللللى 

خ�شبة م�شللللرح و�شت هول يف 

اجلامعة المريكية يف بريوت 

بتاريللللخ ال�شابع والع�شرين من 

ينايللللر للعللللام 1923م. تللللدور 

حللللول »�شقوط غرناطة يف يد 

الأ�شبللللان وخللللروج العرب من 

الأندل�للللس، اأمللللا زمللللن الرواية 

فهللللو اأواخر القللللرن اخلام�س 

ع�شر 1492«.

 - ثاأر اهلل

تاأليف الكاتب عبدالرحمن 

ال�شرقللللاوي، تقللللع يف جزءين، 

الأول بعنوان: احل�شني ثائراً، 

احل�شللللني  بعنللللوان:  والثللللاين 

دار  عللللن  �شللللدرت  �شهيللللداً. 

الكاتللللب العربللللي يف القاهرة، 

وامل�شرحيتللللان ت�شنفللللان مللللن 

امل�شرح ال�شعري. 

 - حدث يف رفح

حممللللد  الكاتللللب  تاأليللللف 

هدايللللة، وهللللي م�شرحية ذات 

بنيللللة دراماتيكيللللة كال�شيكية، 

تتكون من ثالثة ف�شول �شدرت 

علي اأحمد باكثريمن�شور املن�شورمرمي الغ�شبانكاظم القالف
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يف القاهللللرة عللللن من�شللللورات 

دار الفكللللر العربللللي، يف العام 

1961 »تبللللني اأعمال البطولة 
قدمهللللا  التللللي  والت�شحيللللات 

والفدائيون  املنطقللللة  اأهللللايل 

�شد ال�شرائيليني«.

 - احلريلللللللة الدينية يف لبنان 

يف القلللللللرن ال�صابع ع�صر اأو 

رواية يون�ص ال�صهيد

اللبناين  الكاتللللب  تاأليللللف 

اخلوري يوحنللللا خليفة، تدور 

الأحللللداث يف مدينة طرابل�س  

اللبنانية خالل القرن ال�شابع 

ع�شر، مو�شحللللة دور ال�شهيد 

يف الدفاع عللللن فكرته وقيمة 

الإن�شانية النبيلة.

 -  ربيع دير يا�صن

يو�شللللف  اأحمللللد  تاأليللللف 

داود ، وهللللي م�شرحية غنائية 

ق�شللللرية. مكونللللة مللللن م�شهد 

واحللللد، تك�شف عللللن املجزرة 

ارتكبهللللا  التللللي  الإجراميللللة 

الكيان ال�شهيوين �شد اأهايل 

ديللللر يا�شللللني ، و�شقللللط فيها 

عدد من ال�شهداء. 

 - اأ�صفار �صهيدة

مللللن  �شعريللللة  م�شرحيللللة 

تاأليف الكللاتب  وبطولة كاظم 

الغ�شبان،  ومللللرمي  القللللالف، 

وجا�شللللم  ح�شللللن،  وحممللللد 

واأخرجهللللا  األفهللللا  النبهللللان.. 

ل�شالللللح  املن�شللللور  من�شللللور 

الثللللاين  الربنامللللج  اإذاعللللة 

العللللام  يف  الكويللللت،  بدولللللة 

تتنللللاول  1994م..   -  1993
امل�شرحيللللة الللللدور البطللللويل 

للمراأة الكويتية يف الدفاع عن 

الوطن، جراء الغزو ال�شدامي 

الغا�شم للكويت يف الثاين من 

حيللللث  1990م..  اأغ�شط�للللس 

�شقط يف هذا الحتالل عدد 

من ال�شهيدات اللواتي خلدن 

الهمة البطوليللللة الن�شائية يف 

املقاومة والتحرير.

قدمللللت هللللذه امل�شرحيللللة 

مع م�شرحية اأخللللرى بعنوان: 

اأ�شللللواق اأ�شري. وقللللد اأخرجها 

املن�شللللور،  من�شللللور  اأي�شللللاً 

الربنامللللج  اإذاعللللة  ل�شالللللح 

الثاين، ويف العللللام 1997 مت 

عر�س م�شرحية اأ�شواق اأ�شري 

على م�شرح حديقة ال�شعب يف 

ذكللللرى الثاين من اأغ�شط�س.. 

وقد حظيت باإقبال جماهريي 

ونقدي وا�شع، وكانت من اإنتاج 

مكتب �شوؤون الأ�شري.

 - ت�صريح زيارة

م�شلللللرحيللللة للكللللللللللاتبللللة 

الفل�شطينيللللللة ب�شلللللللرى داود، 

قدمللللت علللللى خ�شبللللة م�شرح 

احتاد عمال الكويت يف اإبريل 

مللللن العام 1980 مللللن اإخراج 

الكاتب .. يتناول العر�س ق�شة 

�شهيللللد الثللللورة الفل�شطينيللللة 

حممللللد الذي يللللرتك درا�شته 

وينخرط يف �شفوف املقاومة 

�شللللد  وطنلللله  عللللن  للدفللللاع 

الحتللللالل ال�شهيللللوين.. وقد 

اأعيد اإخراج هللللذه امل�شرحية 

يف العللللام 1982 يف الأ�شبوع 

الأول  الفل�شطينللللي  الثقللللايف 

الذي عقللللد يف الكويت بروؤية 

عزمللللي  للفنللللان  اإخراجيلللله 

خم�س.

 - كفر قا�صم

م�شرحيللللة فل�شطينية من 

تاأليللللف �شعاد �شالللللح واإخراج 

علللللي فريللللج ، قدمللللت بدولة 

فنانللللني  مب�شاركللللة  الكويللللت 

م�شرحيني كويتيني، يف املو�شم 

امل�شرحللللي 1984 - 1985م، 

ت�شلللللط امل�شرحيللللة جانبا من 

ال�شللللوء على �شهللللداء جمزرة 

كفللللر قا�شللللم التللللي ارتكبتهللللا 

ال�شهيوين  الكيللللان  ع�شابات 

�شد املواطنللللني الفل�شطينيني 

الأبرياء

 - لبنان على امل�صرح

م�شرحية لبنانية تراجيدية، 

ذات بنية دراماتيكية كال�شيكية 

تقلللع يف خم�شة ف�شلللول، كتبها 

اأديب حللللود، واخلوري من�شور 

عبيد.

فكرتها  امل�شرحيللللة  تكثف 

علللللى اإعالء قيمة ال�شهادة يف 

�شبيللللل الوطن عنللللد الإن�شان 

اللبنللللاين، بو�شللللف ال�شهللللادة 

ونزعللللة  اأخالقيللللة  ف�شيلللللة 

يف  �شقللللط  حيللللث  وطنيللللة.. 

احلرب العاملية الأوىل 1914 

- 1918م عللللدد من ال�شهداء 

اللبنانيني دفاعللللاً عن وطنهم 

وكرامتهم واإن�شانيتهم.

 - اأم ال�صهيد

مللللن  عمانيللللة  م�شرحيللللة 

تاأليللللف فاطمللللة بنللللت م�شلم 

اأخرجتهللللا  وقللللد  املعمللللري، 

للم�شللللرح فاطمللللة العللللربي.. 

مت تقللللدمي هذه امل�شرحية من 

خالل كلية الرتبية بالر�شتاق، 

الأ�شبللللوع  فعاليللللات  �شمللللن 

الثقايف الثالث لكليات الرتبية 

ب�شاللللللة يف العللللام 2002 م. 

هذه امل�شرحية تنت�شر لن�شال 

ال�شعب العربي الفل�شطيني.

-  دير يا�صن

للكاتب امل�شرحي ال�شوري 

تل�شللللتذكللللر  امل�شللللري،  علللللي 

البطولي  الـــــــدور  مــــن  ُتـــعـــلـــي  مـــســـرحـــيـــة  شــــهــــيــــدة..  أســــفــــار 
لـــــــشـــــــهـــــــيـــــــدات الــــــــكــــــــويــــــــت فــــــــــي الـــــــــــدفـــــــــــاع عــــــــــن الـــــــوطـــــــن

حممد املاغوطمعني ب�شي�شوغ�شان كنفاينعبدالرحمن ال�شرقاوي
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امل�شرحية �شهداء مذبحة دير 

يا�شني، الذيللللن ق�شوا نحبهم 

جللللراء املجللللزرة الدامية التي 

وقعت.

اإىل  ال�صلللللللهداء يخرجلللللللون   -  

املدينة

للكاتب امل�شرحي ال�شوري 

عللللام  كتبهللللا  اأديللللب،  عللللادل 

1978م، ون�شللللرت يف دم�شق 
عام 1979م.

 -  اآلم �صهيد عربي

م�شرحية ماأ�شاوية للكاتب 

امل�شرحللللي ال�شللللوري حممللللد 

جديد غريب.

 - كا�صك يا وطن

للكاتب امل�شرحي ال�شوري 

حممد املاغوط

- �صقائق النعمان.

للكاتب امل�شرحي ال�شوري 

حممد املاغوط.

كمللللا ميكن لنللللا اأن نر�شد 

م�شرحيللللات عربيللللة معا�شرة 

كثللللرية، ح�شر فيهللللا مو�شوع 

ال�شت�شهللللاد بكثافللللة عاليللللة، 

تعك�س  مو�شوعيللللة،  وجمالية 

للم�شطلح  الفهومية  الطبيعة 

الثيوقراطللللي،  اإطللللاره  يف 

وبخا�شة  ال�شيا�شللللي،  واإطاره 

امل�شرحيللللة  الن�شو�للللس  يف 

الفل�شطينيللللة٬ اأمثللللال معللللني 

املبي�للللس،  توفيللللق  ب�شي�شللللو،  

 ، العبو�شللللي  الديللللن  برهللللان 

�شميللللح القا�شم ، حمي الدين 

احلللللاج عي�شى، ب�شللللرى داود، 

وغريهم من الكتاب وال�شعراء 

مو�شللللوع  تناولللللوا  الذيللللن 

ال�شت�شهللللاد مللللع الأخذ بعني 

العتبار التباين اليديولوجي 

بني كاتللللب واآخر، الأمر الذي 

يللللرتك انعكا�شه ب�شكل وا�شح 

علللللى جماليللللة البنيللللة الفنية 

والفكرية للمو�شوع.

الن�شو�للللس  بجانللللب 

امل�شرحية الفل�شطينية، ميكن 

تلم�للللس اأبعاد هذا املو�شوع يف 

الن�شو�س امل�شرحية الع�شرية 

التللللي ظهللللرت يف الأربعينات 

وال�شتينللللات  واخلم�شينللللات 

علللللى خلفيللللة نكبللللة فل�شطني 

ونك�شتها. كما نتلم�شه بو�شوح 

امل�شرحيللللة  الن�شو�للللس  يف 

اجلزائرية قبل حرب التحرير 

وبعدها.

الن�شو�للللس  بع�للللس  ويف 

التللللي  الكويتيللللة  امل�شرحيللللة 

الغللللزو  اأعقللللاب  يف  ظهللللرت 

ال�شدامللللي لدولللللة الكويللللت، 

اأغ�شط�للللس  مللللن  الثللللاين  يف 

وحتريرهللللا   ،1990 للعللللام 

يف ال�شاد�للللس والع�شريللللن من 

فرباير للعام 1991.

»اأ�شللللرة  م�شرحيللللة  ويف 

�شهيللللد« للكاتللللب الفل�شطيني 

حميي الدين احلللللاج عي�شى، 

اجلمللللال  مظاهللللر  تتجلللللى 

يف معاجلللللة الكاتللللب ملفهللللوم 

ال�شهادة، من اجلانبني الديني 

والوطنللللي باإطللللاره امل�شي�للللس، 

ميللللوت  ل  عنللللده  فال�شهيللللد 

فهللللو بللللاق با�شتمللللرار اأبنائه، 

القادرين علللللى تخليده بالثاأر 

له مللللن اأعللللداء اهلل ، واأعداء 

الوطن.

وهللللو مللللا يوؤكللللده الكاتب 

ال�شاعر يف مقدمة م�شرحيته 

بر�شالة الإهداء قائاًل:

اإىل روح كل �شهيللللد م�شى

يكافللللح والثللللاأر من ق�شده

ف�شال الدم احلر فوق الرثى

وفللللاًء مبا كان مللللن عهده

فقللللل للذي �شللللل يف دربه

واأذهله اخلطب عن ر�شده

دماء ال�شهيد منار الطريق

ملن يحفظ العهد من بعده

ي�شكل )الوعي( ال�شديد - 

كق�شية مركزية - يف معاجلة 

احلللللاج عي�شى، باأثللللر ال�شهيد 

يف جمتمعلللله، مرتكزاً جمالياً 

م�شوؤوليللللة  ل�شياغللللة  مهمللللاً، 

�شيا�شيللللة ووطنيللللة تتحملهللللا 

تنفيللللذاً  التاليللللة،  الأجيللللال 

لو�شيتلللله املكتوبللللة دمللللاً على 

تللللراب الوطللللن، بللللل واملكتوبة 

تاريخاً ل ين�شى، ول يهمل.

ال�شهيد يف امل�شرح 

الإماراتي

امل�شرحية  العلللللرو�س  من 

التللللي تناولللللت هللللذا  املهمللللة 

املو�شوع يف امل�شرح الإماراتي 

املعا�شللللر )ال�شهللللداء يعودون 

املــــــــســــــــرح الـــــــعـــــــربـــــــي عـــــــالـــــــج مــــــــوضــــــــوع االســـــتـــــشـــــهـــــاد 
والـــــشـــــهـــــيـــــد مـــــــن زوايــــــــــــــا فــــنــــيــــة وثـــــقـــــافـــــيـــــة مـــتـــنـــوعـــة
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كلماُت �شهيد
شعر: علي سويدان

َع������ْن������َك ي�����ا ِس�����ي�����ُف َح����َك����ْي����ْت
��������ًة ف�������ي ُك������������لِّ َب������ْي������ْت ِق��������صَّ

َع������ْن������َك ي�����ا َب�������ْح�������ُر.. َت���ب���اه���ى
م�����ا  َأْرض������������ي َس����َق����ْي����ْت ب�����ال�����دِّ

�������ن�������ي أح������ي������ا ش������ه������ي������دًا.. إنَّ
َم�����ْي�����ْت   ع������ّن������ي:  ت�����ق�����ول�����وا  ال 

�����ْل�����ِد واْش����������ُروا َأْب�������ِش�������روا ب�����اخْلُ
َق������ْب������َل������ُك������ْم إّن����������ي َش�������َرْي�������ْت

�����ّه�����اِم( َأْش�������ُدو ِم������ْن َص������دى )ال�����نَّ
ِم���������ْن َب����������������واٍد.. ي������ا ُك�������َوْي�������ْت

 *** 
ك����ل����م����ا األش�������������������واُق ن������������اَدْت

واْس�����������َت�����������زاَدْت.. واْك������َت������َوْي������ْت
ُه�����������داُه َط��������ْرف��������ي  ف�������ي  الح 

�����������ّل�����������ى..  ف�����اْن�����َث�����َن�����ْي�����ْت  وَتَ
درٌب األش����������������������واُق  ��������������ا  إنَّ

ِل������ْل������ُع������ال ح������ن اْه�������َت�������َدْي�������ْت
ف�������اْرَت�������َق�������ْت روح���������ي حُت����اك����ي

������������ا اْع������َت������َل������ْي������ْت   جن������م������ًة مَلّ
ِم������ْن ُخ�����ي�����وِط ال���ش���م���ِس ف���خ���رًا

ف������رح������َة ال�����ن�����ص�����ِر َج�����َن�����ْي�����ْت      

لدورة احلياة( من تاأليف رعد 

�شمخي، واإعداد حكيم جا�شم، 

احل�شناوي،  �شامللللي  واإخراج 

لفرقللللة جمعية كلبللللاء للفنون 

ال�شعبية وامل�شرح.

والعر�س امل�شرحي تتغلب 

عليه النربة ال�شيا�شية العالية، 

واملعاجلللللة العبثيللللة التي تكاد 

ت�شللللل اإىل حللللد القتامة، غري 

اأنلللله ل يخلو من م�شحة دينية 

فل�شفيللللة يف مناق�شته للعالقة 

اجلدلية القائمللللة بني احلياة 

واملللللوت، وبالتللللايل ما تن�شجه 

هللللذه العالقللللة مللللن خطللللاب 

جمللللايل يللللدور حللللول فكللللرة 

ارتبللللاط ال�شهللللادة بالتاريللللخ، 

واحليللللاة، والذاكرة اجلمعية، 

والوجود. وهو ما دفع الناقد 

العراقي ظافللللر جلود للتعبري 

نقديللللاً عللللن مظاهللللر املرتكز 

فيهللللا  اجلمللللايل  الفل�شفللللي 

بالقللللول: ».. جدليللللة قائمللللة 

منذ اخلليقللللة اإىل اليوم، اإنها 

يف  واحليللللاة  املللللوت  جدليللللة 

عمق فل�شفي ناب�للللس بالروؤية 

بقد�شيللللة  وموؤطللللر  املتعللللددة 

ودللت  برمللللوز  ال�شهللللادة 

املللللكان والق�شية بلغة تعبريية 

فنية اعتمدت علللللى ا�شتعارة 

ال�شللللور والذكريللللات.. فقللللد 

ا�شتعللللاد )املوؤلف/ املعد( هذا 

اخلطللللاب الذي هللللو مبجمله 

بحث عن الو�شول اإىل الذات 

يف �شياغللللة الواقع من خالل 

ذهللللن املتفرج بلغة ذات ثقافة 

عاليللللة تقرتب مللللن ال�شعر يف 

كثري مللللن اأحيانهللللا رغم حدة 

امل�شهد وانتمائه اإىل الواقعية 

ال�شيا�شية التي ت�شمر القول 

اإن احلقيقة لي�شت يف معرفة 

الواقللللع اأو  فيمللللا يجللللري من 

اأ�شوات بل يف الدللة املتوالية 

على امل�شتللللوى املتخيل، وهي 

مللللن حيللللث ال�شللللكل منوطللللة 

بالذاكرة التي تروي.. فخالل 

زمن امل�شرحية املمتد يف وعي 

الأب الباحث عن ابنه ال�شهيد 

يف اأر�للللس اأو زمللللان ومكان ما 

يعي�للللس يف الذاكللللرة العربيللللة 

املخ�شبة بالدماء والواقعة ما 

بني الزمن املتاأرجح من ق�شية 

ال�شللللراع الأزيل بللللني الوجود 

املا�شللللي  وتغييللللب  والنفللللي 

بللللكل ف�شوله اجلذابللللة.. اإنها 

ثنائيللللات مل�شللللرح  واع يتبنللللى 

املعادلللللة الثورية التللللي تدعو 

اإىل رف�س الهزمية واملوت..«

يف ظللللل الأجللللواء العبثية 

اإليهللللا ثقافللللة  التللللي حتتكللللم 

املتلقي ، ي�شعللللى العر�س اإىل 

تبنللللي فكللللرة ك�شللللر التقوقع،  

لتتللللم �شياغته هنللللا على نحو 

جمايل �شفاف يف رحلة الأب 

املمتدة من احلياة اإىل املوت، 

ومللللن املللللوت اإىل احليللللاة يف 

بحثه عن ابنه ال�شهيد.

بنللللاء  فل�شفللللة  هللللي  اإذن، 

جمللللايل متعللللدد امل�شتويللللات، 

لفكرة مركزية واحدة، تتحكم 

يف البنيللللة الفنيللللة لالأحداث، 

ال�شيكولوجيللللة،  والبنيللللة 

وال�ش�شيوثقافيللللة ل�شخ�شيات 

م�شرحيللللة. كمللللا تتحكللللم يف 

ال�شيا�شيللللة  الفكللللرة  �شيللللاق 

ذاتها املطروحة يف العر�س.. 

كعنللللوان خليبللللة الأمللللل. بللللل 

لعبثية احلياة.

)2014 فبراير   - )يناير   76 الغرسة 

41



العوملة الإعالميةمحمد األسعد

والهوية الثقافية العربية

بــــــــــاتــــــــــت ســــــــمــــــــة رئــــــــيــــــــســــــــة مــــــــــــن ســــــــــمــــــــــات الــــــــعــــــــصــــــــر الــــــــــراهــــــــــن
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والعلمية،  واملعرفية  التكن�ل�جية  للث�رات  الأ�شا�شية  املنطلقات  �شكلت  قد  والع�شرين  ع�شر  التا�شع  القرنني  عق�د  كانت  اإذا 

الإنرتنت  خا�شة  وب�ش�رة  احلديث،  الإعالم  و�شائل  يف  هائلة  ث�رة  يف  د  يتج�َشّ والع�شرين،  احلادي  للقرن  الأ�شا�شي  امللمح  فاإن 

ت�شتقطب اجلمه�ر، من �ش�ت  التي  التي جمعت كل اخل�شائ�س  الت�ا�شل الجتماعي  �شبكات  املتن�عة، ول�شيما  وتطبيقاتها 

ا�شتخدامها. و�شه�لة  وت�افرها  قيمتها  رخ�س  اإىل  اإ�شافة  لالآخرين،  والت�زيع  والت�ش�ير  التعليق  واإمكان  وم�ؤثرات  و�ش�رة 

وقلللد تللطللور الإعلللللالم مع 

ول�شيما  احلديثة،  التطورات 

وانتقاله من  يف دور اجلمهور 

وهامد  جامد  ومتلق  م�شتقبل 

اإىل م�شتقبل ديناميكي وفّعال، 

مر�شاًل  كللونلله  اإىل  و�لللشلللولً 

وتغرّي  اأي�شاً.  للحدث  و�شانعاً 

منوذج الر�شالة الإعالمية من 

على  يعتمد  تقليدي  منلللوذج 

املتعارف  اخل�شائ�س  بع�س 

اإىل  الإعللللالم  علم  يف  عليها 

حديثة،  مميزات  ذات  ر�شالة 

عليها  اللللقلللائلللملللون  و�للللشللللار 

الفنية  بللاملللوؤثللرات  ي�شتعينون 

وال�شكلية املتميزة التي جتذب 

لفتة  وجتعلها  اإليها،  النتباه 

وم�شوقة.

والناظر اإىل الواقع احلايل 

الللعللوملللة دخلللللت كل  اأن  يللجللد 

ناحية وجمال، وتغلغلت يف كل 

و�شارت  وميدان،  اخت�شا�س 

اإنكاره  ميكن  ل  واقللعللاً  اأملللراً 

اأنواعها  وتعددت  جحوده،  اأو 

الرتبوية،  كالعوملة  وتاأثرياتها، 

والإعالمية...  والقت�شادية، 

اأكرث  و�شار مفهوم العوملة من 

وا�شتهالكاً  انت�شاراً  املفاهيم 

يف جمايل الثقافة والفكر.

من  الللعللوملللة  متثله  مللا  اإن 

لللدة بني  انللتلل�للشللار ثللقللافللة ملللوَحّ

جمتمعات العامل، يكون الفكر 

الثقايف امل�شيطُر فيها هو فكر 

املجتمع اأو الدولة القوية، يعُدّ 

تهديداً للثقافة والقيم يف جميع 

الفئات  اأهم  املجتمعات. ولعل 

امل�شتهدفة من تاأثريات العوملة 

يتطلعون  باعتبارهم  ال�شباب 

اإىل  وي�شعون  جديد  كللل  اإىل 

اإ�شافة  املللوروث،  على  التمرد 

التي  الن�شطة  الفئة  اأنهم  اإىل 

املجتمع؛  قللليلللادة  �للشللتللتللوىل 

على  الغرب  يحر�س  وبالتايل 

نفو�س  يف  له  التبعية  تكري�س 

اأفكاراً  واإكلل�للشللابللهللم  ال�شباب 

مع  تن�شجم  ل  و�للشلللللوكلليللات 

املجتمعات العربية.

العوملة  مللن  اللللهلللروب  اإن 

اأحد  يقول  كما  الأملللام-  اإىل 

الذوبان  اإىل  يوؤدي  الباحثني- 

وال�شياع، والهروب اإىل اخللف 

والتمرت�س يف الظالم يوؤدي اإىل 

والنغالق  واجلللمللود  التجمد 

وال�شياع اأي�شاً. فالعوملة اأ�شبه 

بنار متاأججة اإن اقرتبت منها 

اأكللللرث ممللا يللجللب ذبلللت فيها 

واإن  غمراتها،  يف  وتال�شيت 

دت  وجتَمّ تهت  اأكللرث  ابتعدت 

يف بللرد الللظللالم؛ وهللذا يعني 

العربية  املجتمعات  على  اأن 

متكنها  طريقة  عللن  الك�شف 

الفا�شلة  امل�شافة  حتديد  من 

ن من احل�شول على  التي متِكّ

الذوبان  دون  الللعللوملللة  دفء 

غريها.  من  التجمد  اأو  فيها 

اأ�شاليب  بابتداع  يكون  وهللذا 

ح�شارية جديدة واإحياء القيم 

العقالنية واملو�شوعية وحترير 

الثقافة  اأ�للشللر  مللن  املللجللتللمللع 

التقليدية التي تعتمد على قيم 

التواكل وال�شت�شالم وال�شعوذة 

والتع�ّشب.

الع�ملة الإعالمية والفكر 

الغرتابي

النتائج  اأخللطللر  مللن  لللعللل 

ودخول  العوملة  على  املرتتبة 

اخلط  على  الإعلللالم  و�شائل 

املت�شلة  تلك  لها، هي  الداعم 

الثقايف  القلللتلللالع  بللاأخللطللار 

ما�شيهم  من  املجتمع  لأفللراد 

وجلللللذورهلللللم، واخلللللللوف من 

فقدان الهوية وذوبانها لديهم، 

والتاأثريات ال�شلبية الجتماعية 

واإذا  املتعددة...  والأخالقية 

كان القرن الع�شرون قد �شكل 

التكنولوجية  الثورات  منطلق 

املتالحقة يف جمالت خمتلفة، 

للقرن  الأ�شا�شي  امللمح  فللاإن 

يتج�ّشد  والع�شرين  احللللادي 

د.عبداهلل بدران

 العوملة من أكثر املفاهيم انتشارًا واستهاكًا في مجالي الثقافة والفكر... إنها أمر واقع ال ميكن إنكاره

)2014 فبراير   - )يناير   76 الغرسة 

43



واملعلومات  الت�شال  ثللورة  يف 

قلب  ويف  املللعللريف.  والتفجر 

و�شائل  تللاأخللذ  اللللثلللورة  هلللذه 

مكاناً  اجلماهريية  الإعلللالم 

واخلطورة،  بالأهمية  يتميز 

الإعالم  جمللال  يف  وبخا�شة 

التوا�شل  )ك�شبكات  احلديث 

ا�شتحوذ  الللذي  الجتماعي( 

الت�شال  خلل�للشللائلل�للس  علللللى 

وال�شوت  كال�شورة  جمتمعة 

والتفاعل  واحلللركللة  واللللللون 

والتعليق.

العوملة  متللثللللله  مللللا  اإن 

فكر  انت�شار  من  الإعللالملليللة، 

وثقافة موحدة بني املجتمعات 

وتعزيز  الللللعللللامل  دول  يف 

الفكر  اأو  ال�شتهالكي  للنمط 

النزعات  اأو  الغللرتابللي 

تهديد  اأو  الطائفية 

اللللللللللغللللة، بلللات 

خطراً  ميللثللل 

والقيم  الثقافة  على  كللبللرياً 

وبخا�شة  املجتمعات،  تلك  يف 

النامية،  الللللدول  جمللتللمللعللات 

تتاأثر  الللتللي  الللعللربلليللة  ومللنللهللا 

ب�شورة بالغة بالعوملة، ول�شيما 

الثقافية  الهوية  على  باآثارها 

العربية.

الذين  الللبللاحللثللون  ويللللرى 

العوملة  نلل�للشللاأة  علللن  حتلللدثلللوا 

فهناك  تراكمية؛  عملية  اأنها 

�شبقت  �للشللغللرية  “عوملات” 
ن�شهدها  التي  للعوملة  ومَهّدت 

هو  فيها  اجلديد  لكن  اليوم، 

تزايد وترية ت�شارعها 

الأخرية  الفرتة  يف 

بف�شل تقدم و�شائل 

وو�شائل  والتلل�للشللال  الإعلللالم 

والتقدم  واملللوا�للشللالت  النقل 

ذلك  ومع  عام،  ب�شكل  العلمي 

فهي مل تكتمل بعد.

الأنباء  وكللالت  كانت  لقد 

للعوملة  الأوىل  الللو�للشلليلللللة 

الإعالمية، وذلك منذ انطالق 

العام  اللللوكلللالت  تلللللك  اأوىل 

1825، حيث اأدت هذه الو�شيلة 
نقل  مهما يف  دوراً  الإعالمية 

وفر�شت  وتبادلها،  الأخللبللار 

اأنحاء  �شتى  على  بقوة  نف�شها 

العامل، وقدمت خدمات كثرية 

واملتابعني  فيها  للم�شرتكني 

ومنتجاتها  اخلللربيللة  ملللوادهللا 

تعزيز  يف  واأ�شهمت  املختلفة، 

نفوذ الدول القوية ويف التاأثري 

العاملي  اللللعلللام  اللللللراأي  علللللى 

مع  يتنا�شب  ما  وفق  وتوجيهه 

القائمني  واأهللداف  �شيا�شاتها 

عليها واملمولني لها.

هذه  وتللطللورت 
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ال�شنني،  مبللللرور  اللللوكلللالت 

وعززت من دورها وانت�شارها 

الإعالمية  الو�شيلة  لتبقى 

حيث  مللن  الللعللامل  يف  الأوىل 

والتوجيه  والفعالية  التاأثري 

والنت�شار، مع انخفا�س طفيف 

العقد  يف 

الأخري ب�شبب انت�شار 

الف�شائيات يف معظم مناطق 

التناف�س  وازديللللللاد  الللعللامل 

�شريحة  بللاأكللرب  للظفر  بينها 

ثم  وامل�شرتكني،  املتابعني  من 

و�شبكات  الإنللرتنللت  انت�شار 

التوا�شل الجتماعي.

للللكلللن، علللللى اللللرغلللم من 

بني  املللحللمللوم  التناف�س  ذلللك 

جهة  من  نف�شها  الف�شائيات 

الأنباء  وكلللالت  وبللني  وبينها 

هذه  ظلت  اأخللللرى،  جهة  مللن 

الأخرية �شاحبة النفوذ الأكرب، 

�شوق  مللن  ح�ّشتها  ومللازالللت 

و�شائل الإعالم تراوح بني 70 

و75 يف املئة، ح�شب اإح�شاءات 

موؤ�ش�شات  جتريها  متفاوتة 

واأ�شحت  متخ�ش�شة...  اأهلية 

العوملة الإعالمية �شمة رئي�شية 

من �شمات هذا الع�شر، وهي 

مناطق  يف  تو�شع  اأو  امللتللداد 

م�شمون  تقدمي  مع  جغرافية 

لنوع  كمقدمة  وذلك  مت�شابه، 

نتيجة  الللثللقللايف  التو�شع  مللن 

تللطللور و�للشللائللل الإعللللالم التي 

ف�شل  الإمللللكللللان  يف  جللعلللللت 

املكان عن الهوية، والقفز فوق 

وال�شيا�شية،  الثقافية  احلدود 

النتماء  م�شاعر  من  والتقليل 

اإىل مكان حمدود.

ومل تعد العوملة الإعالمية 

واأ�شكال  بلل�للشللورة  تللتللخللفللى 

لبو�س  تلللللبلل�للس  اأو  خمللتلللللفللة، 

�شار  بللل  واحللليللاء،  اخل�شية 

روؤية متثالتها حالياً  بالإمكان 

والإ�شارات  ال�شور  خالل  من 

املرئية  والن�شو�س  والللرمللوز 

الإلكرتونية  ال�شا�شات  على 

والهواتف  احلا�شوب  واأجهزة 

الللذكلليللة احلللديللثللة، واأخللللذت 

ت�شكل تهديداً جّدياً ملنظومات 

يف  الثقافية  والللهللويللة  القيم 

املجتمعات العربية.

الإعالمية  العوملة  وتعَرّف 

باأنها عملية ت�شتهدف الت�شريع 

املت�شاعد وامل�شتمر يف قدرات 

جتاوز  على  الإعلللالم  و�شائل 

والتاأثري  الللدول،  بني  احلللدود 

اإىل  ينتمون  الذي  املتلقني  يف 

ثقافات متباينة، وذلك بهدف 

العامل ودجمها  اأ�شواق  توحيد 

مكا�شب  وحتقيق  ناحية،  من 

على  املللهلليللمللنللة  لللللالأطللللراف 

�شناعة الإعالم والت�شال من 

ناحية ثانية؛ وهي يف الأ�شا�س 

الدول الغربية املتطورة.

وهذه العوملة تعني �شيطرة 

حديثة  ات�شالية  نظم  وحتكم 

تابعة للدول املتقدمة يف املحيط 

الت�شايل والإعالمي الدويل، 

بللهللدف الللتللاأثللري علللللى اللللدول 

واجتماعياً  ثقافياً  النامية 

واقت�شادياً من خالل عالقات 

ال�شيطرة والتبعية.

بني اله�ية والثقافة

ثللمللة عللالقللة وثلليللقللة بني 

الللهللويللة والللثللقللافللة جتللعللل من 

فلي�س  بينهما،  الف�شل  املتعذر 

اأو  �شعب  لأي  هللويللة  هللنللاك 

ب�شورة  وتختزل  اإل  جمتمع 

ثقافية، ولي�س هناك هوية من 

دون منظور ثقايف، اأو ل ت�شتند 

وهنالك  ثقافية.  خلفية  اإىل 

موجودة  تكون  عللدة  ثقافات 

�شمن اإطار هوية واحدة، وقد 

تتنوع الهويات املوجودة �شمن 

يعرّب  ما  وذلك  واحللدة،  ثقافة 

عنه بالتنّوع يف اإطار الوحدة. 

من  �شعب  هوية  تنتمي  فقد 

متعددة  ثقافات  اإىل  ال�شعوب 

وتتالقح  عللنللا�للشللرهللا  متللتللزج 

هوية  يف  فتتبلور  مكّوناتها 

واحدة.

الإعالمية  الللعللوملللة  اإن 

للتعددية  تلللهلللديلللداً  تلل�للشللكللل 

على  �شافراً  الثقافية وعدواناً 

مبداأ احرتام الهويات الثقافية 

يف  وحقها  املختلفة  لل�شعوب 

الت�شال  تكنولوجيا  ا�شتخدام 

الثقافية  هويتها  تاأكيد  ويف 

مع  اإيجابية  بللروح  والتفاعل 

حقائق تلك العوملة، خ�شو�شاً 

بكثري  تللوحللي  ل  اأجلللللواء  يف 

ول  الثقايف  بالآخر  الثقة  من 

بحر�شه على بنائنا الثقايف اأو 

حتى التعليمي.

الإعالمية  العوملة  وتللوؤدي 

اإىل ا�شمحالل اأ�شكال الروابط 

وذوبان  الوطنية،  الجتماعية 

املجتمعات �شمن بوتقة معينة 

التي  الكربى  القوى  تفر�شها 

ت�شيطر على تلك العوملة.. ول 

تدخر العوملة الإعالمية جهداً 

منظومة  زعزعة  حماولة  يف 

والهوية  املحلية  العربية  القيم 

العربية،  للمجتمعات  الثقافية 

املحلية،  الثقافات  وتنميط 

الثقايف  الللللللرتاث  وتللفللكلليللك 

ال�شعبي  وامللللللوروث  واملللللادي 

ثقافية  قيم  وت�شويق  العربي، 

ومبادئ و�شلوكيات تتنافى مع 

وهذا  عليها؛  املتعارف  القيم 

بني  وتن�شيقاً  ي�شتدعي حتركاً 

و�شع  اأجل  من  املعنيني  جميع 

حٍدّ لهذه الهجمة العوملية و�شّد 

الثقايف  الخلللرتاق  حملللاولت 

لهوية املجتمعات العربية.

ذلك  من  الرغم  على  لكن 

اأن  يعني  الأملللر ل  هللذا  فلللاإن 

بعيداً  العربي  الإعلللالم  يظل 

العوملة  يف  امللل�للشللاهللمللة  علللن 

اأو منزوياً يف زوايا  الإعالمية 

�شيقة يتابع امل�شهد الإعالمي 

ومتفرجاً  ملل�للشللاهللداً  الللعللاملللي 

ي�شهم  اأن  عليه  بللل  ومتلقياً، 

ب�شفته  الإعالمية  العوملة  يف 

وذلك عرب  فيها،  موؤثراً  لعباً 

التدفق  تواجه  اإعالمية  مواد 

اجلمهور  وتخاطب  الإعالمي 

يعرِبّ  مبا  واخلارجي،  العربي 

عن ق�شايا املجتمعات العربية 

هويتها  ويلللعلللزز  وواقلللعلللهلللا، 

الوقت  يف  وي�شهم  الثقافية، 

نف�شه يف عملية التنمية العاملية 

املن�شودة من كل الب�شر.
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“دفء”  مــــن  لــــإفــــادة 
الـــــــــــــــعـــــــــــــــوملـــــــــــــــة... مـــــن 
فيها الـــــــذوبـــــــان  دون 
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من شهداء

ذهل قللللادة القللللوة اجلوية 

يتابعللللون  وهللللم  الإ�شرائيليللللة 

براعة هذا البطل الأ�شطوري 

الذي بث الرعب يف نفو�شهم، 

اجلللللرنال  كبريهللللم  فرف�للللس 

موردخللللاي و�شللللع طائراته يف 

مواجهللللة ال�شواريللللخ امل�شرية 

علللللى جبهة القناة، ما مل توفر 

للللله قيادته الأ�شلحللللة املنا�شبة 

لتحييللللد الدفاعللللات اجلويللللة 

امل�شريللللة؛ وهللللي املللللرة الأوىل 

التي يعلن فيها قائد اإ�شرائيلي 

عجزه عن القيام باأي عمليات 

جوية على اجلبهة امل�شرية.

“�شائللللد  هللللو  ذلللللك   ...

اأحمللللد  املقللللدم  الطائللللرات” 

ح�شن اإبراهيللللم، اأ�شهر اأبطال 

�شالح الدفاع اجلوي امل�شري 

يف حللللرب اأكتوبللللر، و�شاحللللب 

اأول �شللللاروخ م�شاد للطائرات 

يطلللللق يف تلك احلرب، والذي 

تبني بعد ا�شت�شهاده اأن كتيبته 

لوحدها اأ�شقطللللت نحو ُع�شر 

املقاتالت املعادية التي �شاركت 

يف احلرب.

عا�س اليتم مبكراً

ولللللد البطل اأحمللللد ح�شن 

أحد أشهر ضباط ساح الدفاع اجلوي املصري في حرب أكتوبر

املقّدم اأحمد ح�شن...
ــد الـــطـــائـــرات« الإ�ــشــرائــيــلــيــة ــائ »�ــش

عبدالكرمي املقداد

اأ�شق��ط ث��الث ع�شرة طائرة اإ�شرائيلي��ة يف ثالثة ع�شر ي�مًا من اأيام ح��رب اأكت�بر العام 1973، 

اأرب��ع طائرات منها بر�شقة واحدة من ثالثة �ش�اريخ؛ وعندما راأى قائد اجلي�س الثاين امليداين 

الل�اء �شعد ماأم�ن الطائرات الأربع املعادية تتهاوى اأمامه هاتف قائد ل�اء الدفاع اجل�ي قائاًل: 

اأفراد الكتيبة التي اأطلقت ال�ش�اريخ الثالثة”. ل يل كل  “َقِبّ

يف الأول مللللن اأكتوبللللر 1939 

قايللللد”  “بي�شللللة  قريللللة  يف 

القريبللللة من مدينللللة الزقازيق 

يف حمافظللللة ال�شرقية. والده 

اأزهللللرٌيّ حمللللٌبّ لفعللللل اخلري، 

غر�للللس يف ابنه ف�شيلة اجلهاد 

وم�شاعللللدة املحتاجللللني، وكان 

ي�شطحبلللله   1949 العللللام  يف 

معلللله اإىل قطاع غزة على منت 

“قطللللار الرحمة” الذي يحمل 
التربعات لأهللللل القطاع، كما 

ت�شجيللللل  علللللى  يح�ّشلللله  كان 

ا�شملللله يف ك�شللللوف املتربعني 

للمحتاجللللني  يقللللدم  ويجعللللله 

الأرز  مللللن  كميللللات  بنف�شلللله 

راأى  والأقم�شللللة...  والقمللللح 

الطفل اأحمد كيف اأن�شاأ والده 
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جمعيللللة لرعاية الأيتام، وكيف 

كان يتللللربع باملللللال لإ�شعادهم، 

فتعلللللم منلللله الرحمللللة والكرم، 

ف�شاًل عللللن ت�شبُّعلللله بالوطنية 

والعروبللللة واجلهاد، حيث راأى 

منللللذ نعومللللة اأظفللللاره والللللده 

متطوعاً يف حرب 1948.

ح�شل اأحمد على ال�شهادة 

البتدائيللللة مللللن مدر�شللللة يف 

مدينة الزقازيق �شنة 1952، 

بالثانويللللة  بعدهللللا  التحللللق 

الزقازيللللق،  يف  الع�شكريللللة 

وح�شل على ال�شهادة الثانوية 

بتفللللوق �شنللللة 1957... قبللللل 

ذلللللك، وملنا�شبللللة بلوغه عامه 

الرابع ع�شر، اأهدى اإليه والده 

حافظللللة نقللللود بداخلها ورقة 

كتب فيهللللا: “اإىل ابني الأكرب 

واأخللللي الأ�شغر اأحمد... لقد 

بلغت اليللللوم الرابعللللة ع�شرة، 

وبللللات ينطبللللق عليللللك قللللول 

ر�شللللول اهلل �شلللللى اهلل عليه 

و�شلم: )لعبوا اأولدكم ل�شبع، 

و�شادقوهم  ل�شبللللع،  بوهم  واأِدّ

بدايللللة  واليللللوم  ل�شبللللع...(، 

مرحلللللة الأخوة بينللللي وبينك 

فاأنت الآن اأخي”.

لكللللن الوالد مات بعد ذلك 

ب�شهر ون�شف �شهر... و�شاءت 

الأقدار اأن يكتوي الفتى اأحمد 

بنار اليُتم؛ ولكونه الأخ الأكرب 

بللللني ثالثللللة اأولد واأربللللع بنات 

اأ�شبح بديللللاًل لالأب ورمزاً له. 

وقللللد اأك�شبلللله اليتللللم الرجولة 

وال�شالبة والقدرة على حتمل 

امل�شوؤوليللللة، حتللللى اأنلللله ذهللللب 

و�شجللللل ا�شمه للتطوع فدائياً، 

لكنه مل يُقبل ل�شغر �شنه ولأنه 

عائل لأ�شرته.

م�شوؤوليللللة اليتللللم جعلللللت 

اأحمد يجللللّد يف درا�شته حتى 

نللللال ال�شهادة الثانوية برتتيب 

متميللللز، مللللا اأهلَّلللله لاللتحاق 

جامعللللة  يف  الطللللب  بكليللللة 

القاهللللرة. ورغللللم عللللدم ميله 

لدرا�شة الطب التحق بالكلية 

العائلللللة،  رغبللللة  علللللى  بنللللاء 

واأم�شى فيها �شنتني من دون 

اأن يفلح يف التاأقلم معها برغم 

تفوقلللله، فاأ�شللللّر علللللى تركها 

والتحق بالكلية احلربية التي 

طاملا حلم بها... فتغرّي جمرى 

حياته وبداأ مرحلة جديدة.

ثالثلللة اأعلللوام ق�شاها يف 

ليتخلللرج  احلربيلللة،  الكليلللة 

حاملللاًل   1962 اإبريلللل  يف 

ال�شهيد باللبا�س املدين

كــتــيــبــة صـــواريـــخ »ســــام 6« 
بثت الرعب في نفوس قادة 
اإلسرائيلية اجلوية  القوة 

آخــــر كــلــمــاتــه لــزمــيــلــه: قل 
ألهلي أن يسامحوني ألني 
مصر وافــــتــــكــــرت  نــســيــتــهــم 
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يف  بكالوريو�لللس  �شهلللادة 

وبعلللد  الع�شكريلللة.  العللللوم 

منحللله رتبه ملللالزم ثان حتت 

مبدر�شلللة  التحلللق  الختبلللار 

املدفعيلللة امل�شلللادة للطائرات 

بالإ�شكندريلللة وتخلللّرج فيهلللا 

بتقدير جيلللد جداً، حيث جاء 

ترتيبللله الرابع عللللى دفعته... 

وبعلللد اجتيلللازه دورة املدفعية 

مت نقلللله اإىل اأ�شلللوان قائلللداً 

ل�شريلللة مدفعيلللة، ثلللم قائلللداً 

ل�شرّيلللة يف كتيبلللة ال�شواريلللخ 

435 التلللي كانلللت تدافلللع عن 
مطار اأ�شوان.

حينملللا اأ�شبح برتبة نقيب 

مت اختياره لبعثة ع�شكرية يف 

الحتلللاد ال�شوفياتى للتدريب 

عللللى �شواريخ “�شلللام 6”... 

وعلللن تلك الفرتة تقلللول ابنته 

اأن�شلللى  اأن  “ل ميكلللن  نهللللة: 

م�شلللر  اإىل  و�شولللله  حلظلللة 

ملللن رو�شيلللا، والكلللم  قادملللاً 

الهائلللل من اللعلللب والعرائ�س 

التلللي اأح�شرهلللا يل ولأخلللي، 

فحتلللى وقتنلللا هلللذا مل اأر اأبا 

اأح�شلللر لأبنائللله كل هذا الكم 

ملللن اللعب التلللي ظللنا نعي�س 

معهلللا ونلعلللب بهلللا اإىل اآخلللر 

طفولتنلللا، وكلملللا راآهلللا اأحد 

ينبهلللر بها. والأغرب من ذلك 

اأنه مل ين�لللس قريباً اأو جاراً اأو 

�شديقاً اإل واأح�شر له هدية، 

وكان البع�لللس يتعجلللب ويقول 

كيف تذكرين بالهدايا وهو ل 

يعرفني اإل معرفة �شطحية”.

ثقافته وعزة نف�شه

كان ال�شهيد حمباً للقراءة 

و�شغوفللللاً بهللللا، ومللللن النللللوادر 

التي تذكر عنه يف هذا ال�شاأن 

اأنلللله كان يف مرحلللللة مللللا قبللللل 

اجلامعة يجل�للللس الليل بطوله 

يقراأ، ويف اإحللللدى الأيام وجد 

�شندوقاً كبرياً من البلح فاأخذ 

منه بلحة وهو يقراأ، ثم اأخرى، 

وظل ميد يللللده اإىل اأن و�شعها 

يف املللللرة الأخللللرية فلللللم يجللللد 

�شيئاً، فاكت�شف اأنه اأكل كل ما 

يف ال�شندوق دون اأن يدري... 

لل�شعللللر  حمبللللاً  كان  كذلللللك 

والأدب، وكان يكتب ال�شعر بني 

احلني والآخر، على الرغم من 

طبيعة اخلدمة الع�شكرية.

اأنه  اأ�شللللرة ال�شهيللللد  تذكر 

بينمللللا كان يف اإحللللدى اإجازاته 

يجل�للللس مللللع اأهللللله يف الللللدور 

الثللللاين مللللن املنللللزل �شاهدوا 

جمللللاًل حممللللاًل بالهدايا يتجه 

اإىل البيللللت، وملللللا و�شللللل تبنّي 

اأن �شاحللللب اجلمل جمند من 

“كفللللر احلمللللام” اأح�شر هذه 
الهدايا لقائللللده اأحمد ح�شن؛ 

�شللللارع  اأحمللللد  القائللللد  لكللللن 

بالنللللزول اإىل الللللدور الأر�شي 

واأمللللر اجلنللللدي بالن�شللللراف 

مللللع جمللللله، راف�شللللاً تو�شالته 

لإقناعه باأن من العيب اأن يعود 

اإىل بلللللده بهداياه واأن جتنيده 

�شينتهللللي بعد �شهللللر، وما هذه 

الهدايللللا اإل عربللللون حمبللللة ل 

يريللللد مللللن ورائها �شيئللللاً، لكَنّ 

ال�شهيد رف�للللس الهدايا ُمهدداً 

ملحاكمللللة  بتقدميلللله  املجنللللد 

ع�شكرية اإذا مل يرجع بهداياه 

اإىل بلدته.

روؤية وا�شت�شهاد

لعلللل اأغرب ملللا يف �شرية 

ال�شهيلللد اأحملللد ح�شلللن تلك 

الروؤية التلللي راأتها والدته يف 

من شهداء

مـــقـــاتـــلـــة   13 أســــــقــــــط 
برشقة  منها   4 معادية 
صواريخ  3 مــن  واحــــدة 

مع زمالئه ومدربيه يف مو�شكو

وثيقة �شرف
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منامهلللا وهلللو ليلللزال جنيناً 

ت اأم  يف اأح�شائهلللا؛ فقد ق�َشّ

اأحمد على زوجهلللا اأنها راأت 

ثالث ع�شلللرة جنملللة ت�شجد 

عليللله  اهلل  �شللللى  للر�شلللول 

و�شلم بني ال�شملللاء والأر�س، 

و�شاألته التف�شري. ولأن زوجها 

الأزهلللري كان ميتللللك مكتبة 

�شخملللة، دخلللل اإىل مكتبللله 

وعكلللف طلللوال اليلللوم يبحث 

عن تف�شري لروؤية زوجته، ويف 

النهايلللة اأخربهلللا اأن اجلنني 

اللللذي يف اأح�شائها �شيولد ثم 

ميوت �شهيداً.

وقلللد ظلت الأ�شلللرة تردد 

هلللذه الروؤيلللة من قبلللل ولدة 

ا�شت�شهلللاده،  وحتلللى  اأحملللد 

تللللك  تلللزرع  اأن  ملللن  وبلللدلً 

نف�لللس  يف  اخل�شيلللة  الروؤيلللة 

البطل اأحملللد بعدما �شمعها 

ملللرات علللدة، اأك�شبتللله نوعاً 

من عدم اخللللوف من املوت؛ 

ففي �شغلللره كان يتباهى بني 

اأقرانه باأنه ي�شتطيع الذهاب 

اإىل املقابلللر يف الليل، وكانوا 

جميعاً يخ�شون الذهاب اإليها، 

فيعطونللله �شيئلللاً ي�شعه فيها 

ليربهن لهلللم اأنه ذهب فعاًل، 

ثلللم ميلللرون قلللرب املقربة يف 

ال�شبلللاح فيجدونللله قد و�شع 

العالمة، فيتعجبون جلراأته.

ويف  ا�شت�شهلللاده،  قبيلللل 

امل�شتعلللرة  املعلللارك  خ�شلللم 

ملللع العلللدو، رف�لللس البطلللل 

اأحملللد ان�شحلللاب كتيبته من 

موقعهلللا املتقدم قبلللل العثور 

عللللى �شابلللط وثالثلللة ملللن 

جنلللوده �شللللوا طريقهلللم يف 

ال�شحلللراء ثالثلللة اأيام، فظل 

يبحث عنهلللم بنف�شه اإىل اأن 

وجدهم وعاد بهم �شاملني... 

ويف ظهلللر يلللوم 18 اأكتوبلللر 

1973، واأثناء مناورة الكتيبة 
�شنلللت  تبلللاديل،  موقلللع  اإىل 

طائرات العدو هجوماً كثيفاً 

عللللى الكتيبلللة رافقه ق�شف 

مدفعي متوا�شلللل، فاأ�شابت 

�شظايلللا القذائلللف ال�شهيلللد 

البطلللل بينملللا كان ي�شلللرف 

على حتريك اإحدى معداته، 

فلللروت دملللاوؤه الزاكية رمال 

�شط القناة.

وكان اآخلللر ملللا نطلللق بللله 

ل�شابلللط معه قبيل اأن ت�شعد 

»روح  بارئهلللا:  اإىل  روحللله 

خللللايل وقولللله يقلللول لأمي، 

ولنهللللة وخالد )ابنتللله وابنه( 

ي�شاحملللوين ع�شلللان ن�شيتهم 

والغريب  م�شر«...  وافتكرت 

اأن روؤيلللة والدته حتققت بعد 

ن قبل  موته، فقد تبني اأنه متَكّ

ا�شت�شهلللاده من اإ�شقاط ثالث 

ع�شرة طائرة، كٌلّ واحدة منها 

مر�شلللوم عليها جنملللة داوود 

)�شعار دولة الحتالل(!

ل�شتب�شالللله  وتكرميلللاً 

ولإجنازاتللله امليدانيلللة ُمنلللح 

ال�شهيلللد رتبة مقلللدم وو�شام 

النجملللة الع�شكريلللة ونلللوط 

التدريب من الطبقة الأوىل، 

كملللا مت اإطلللالق ا�شمه على 

مدر�شة يف حمافظة ال�شرقية 

وعللللى “الدفعلللة 27 دفلللاع 

جوي” التلللي تخرج �شّباطها 

يف �شبتملللرب 1999، واأطللللق 

ا�شمه اأي�شاً على اأحد الأبنية 

التعليميلللة يف كليلللة الدفلللاع 

اجلوي.

درس الطـــــــــب سنـــتـــني... لكــنــــــــه 
»احلـــربيـــة«  ــــــــى  ـــ ـــ ـــ إلـــ تـــــــــــــــــركــــــــــــــــــــه 
بهـــــا ــــــــم  ـــ ـــ ـــ ـــ حــلـــ ـــــا  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــاملـــ ـــ طـــ ـــــي  ـــ ـــ ـــ ـــ الــتـــ

الدفعة 27 دفاع جوي حملت ا�شمه
من اأيام التدريب يف رو�شيا
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اأفريقيا  جن�ب  رئي�س  اأط��َلّ  حزين،  ي�م  يف 

م�جهًا  التلفزي�ن  �شا�شة  عرب  زوما  جاك�ب 

اأبناء  »اإخ���ت��ي  فيه:  ق��ال  خطابًا  ل�شعبه 

وطننا  �س  ّ م�ؤ�شِ رحل  لقد  اأفريقيا؛  جن�ب 

مانديال...«.  نيل�ش�ن  الدميقراطي  الغايل 

وا�شتطرد قائاًل: »لقد فقد �شعبنا اأبًا، وعلى 

الرغم من علمنا اأن ي�مًا كهذا �شياأتي، فلي�س 

هناك ما يجعلنا نتغلب على �شع�رنا العميق 

ن�شاله  جعله  لقد  ب��ال��ف��ق��د...  واجل����ارف 

اأك�شبه  كما  العامل،  احرتام  يك�شب  ال�شادق 

تهم«. ُعه واإن�شانيته حمَبّ ت�ا�شُ

مانديال...
                 رمز احلرية وال�شفح

بقلم : منصور مبارك

قـــــــــّدم منـــــــوذجـــــــًا لــــــقــــــدرة اإلنـــــــســـــــان عــــلــــى الــــســــمــــو فــــــــوق جــــــراحــــــه والــــتــــصــــالــــح مــــــع مـــضـــطـــهـــديـــه وجــــــّاديــــــه

نيل�شون مانديال 1918 - 2013

رحل عن 95 عامًا... قضى 27 منها في سجون نظام التمييز العنصري
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�شور �شجن جزيرة روبن الذي 

اأم�شى فيه مانديال 18 عاماً 

من اأعوام �شجنه الل27

مانديال )1960( قبيل احلكم عليه بال�شجن مدى 

احلياة بتهمة التخريب

مانديال  رحيل  يكن  مل 

تظاهرة  بللل  حملياً،  حللدثللاً 

حزن كونية، ا�شتذكر العامل 

رحل  اللللذي  الللعللجللوز  فيها 

اخلام�شة  نللاهللز  عمر  عللن 

كبري  بلللزخلللم  والللتلل�للشللعللني 

ر والتاأمل.  وجارف من التذُكّ

عمالقة  اأحللللد  رحلللل  فللقللد 

الذي  الللعلل�للشللريللن،  اللللقلللرن 

الإن�شانية  تللاريللخ  يف  نحت 

ال�شفح  مفهوَمّي:  احلديث 

حياته  كانت  وامل�شاحلة... 

الإن�شان  لللقللدرة  منلللوذجلللاً 

على اأن ي�شمو فوق جراحه 

امل�شاحلة  يد  وميّد  واآلمه، 

واأن  وُم�ْشَطِهِديه،  جلاّلديه 

ركناً  ال�شفح  مللبللداأ  يجعل 

التي  الللدولللة  يف  اأ�شا�شياً 

اأبناء  مع  تاأ�شي�شها  ابتغى 

وطنه املتناحرين.

باأ�شره  الللعللامل  ليللللزال 

يتذكر باإعجاب وفخر خطابه 

بريتوريا  يف  األللقللاه  اللللذي 

رئي�شاً  تن�شيبه  حفل  خالل 

الأول  يف  اأفريقيا  جلنوب 

من مايو 1994، حيث قال: 

فرد  ي�شهد  اأن  املحال  »من 

اجلميلة  الأر�للس  هذه  على 

ا�للشللطللهللاد امللللرئ لآخللللر«. 

مواطنيه  اإىل  دعللوة  للله  ووَجّ

نحو  وجوههم  ُموا  يَُيمُّ كي 

عنهم  وينف�شوا  امل�شتقبل 

غللبللار احلللقللد: »كلللي نحرر 

الدائم  الرتباط  من  قومنا 

واملعاناة  واحلرمان  بالفقر 

واأنواع التمييز كافة«...

كانت  الللكلللللمللات  هللللذه 

اللللطلللريلللق اللللتلللي اهلللتلللدت 

ن�شيباً  ينال  ابنها  تللرى  اأن 

اأمامه  فتنفتح  الللعلللللم  مللن 

اأبواب احلياة الكرمية؛ فما 

كان منها اإل اأن اأر�شلته اإىل 

ومنها  م�شيحية،  مدر�شة 

يف  كلللالركلللربي  معهد  اإىل 

يُعُدّ  كللان  الللذي  تيمبولند 

ثانوية مرموقة.

رحلته  مللانللديللال  وتللابللع 

العلم  حت�شيل  اأجللللل  مللن 

اإىل  فللانلل�للشللم  وامللللعلللرفلللة، 

جللامللعللة فلللورت هللري حيث 

در�س الآداب، لكنه �شرعان 

ما ُطرَد منها بعد ا�شرتاكه 

يف حركة احتجاجية لحتاد 

اجلامعة  وقلللللرار  الللطلللللبللة 

ذلك  وكللان  منها...  ف�شله 

متا�س  للن  د�للشَّ نلل�للشللاط  اأول 

مانديال مع عامل ال�شيا�شة، 

وظائف  بني  بعدها  وتقلب 

»مــــجــــتــــمــــع دميــــــقــــــراطــــــي حـــــــــــــر... قــــيــــمــــة أعــــــيــــــش مـــن 
ألجـــلـــهـــا« أمـــــــوت  الــــــضــــــرورة  اســــتــــدعــــت  وإن  أجــــلــــهــــا... 

بللهللا جلللنلللوب اأفللريللقلليللا يف 

التمييز  م�شريتها بعد حكم 

دولة  واأ�شبحت  العن�شري، 

جديدة تقفز من الفقر اإىل 

قيا�شية،  فللرتة  يف  التقدم 

وتتجاوز جاراتها من الدول 

التي غرقت بعد ا�شتقاللها 

والف�شاد  احلقد  اأوحللال  يف 

والقتتال.

ن�شاأة ريفية

الثامن  يف  مانديال  ولد 

 1918 يللوللليللو  ملللن  علل�للشللر 

اإقليم  يف  مللنلليللتللزو  بللقللريللة 

والداه  يكن  تران�شكاي، ومل 

مللن الللطللبللقللة املللتللعلللللمللة بل 

حياة  ميار�شان  اأميني  كانا 

ريللفلليللة رعلللويلللة، وهللللذا ما 

حياته  يبداأ  مانديال  جعل 

اخلالدة  ال�شخ�شيات  كما 

لقطيع  راعلليللاً  الللتللاريللخ  يف 

والدته  اأن  غري  ما�شية... 

كان يراودها طموح كبري يف 
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العتقال واملحاكمة

الأقلية  حكومة  منع  بعد 

البي�شاء املوؤمتر الوطني من 

الوطنية،  اأن�شطته  مللزاولللة 

انللتللقللل مللانللديللال واآخلللللرون 

لي�شكلوا  ال�شري  العمل  اإىل 

للموؤمتر  الع�شكري  اجلناح 

»وي  ا�للشللم  عليه  ويللطلللللقللوا 

�لللشللليلللزوي« ويللعللنللي »ُرمللللح 

وقلللادوا  وخططوا  لللللة«.  الأَمّ

هللجللمللات �للشللد الأملللاكلللن 

اأفريقيا  جنوب  يف  احليوية 

م�شتخدمني ما توافر لديهم 

بدائية  وقنابل  اأ�شلحة  من 

اأ�شراراً  فاحلقوا  ال�شنع، 

وحمطات  احلللديللد  ب�شكك 

القب�س  واألللقللي  الللطللاقللة... 

العام  يف  ملللانلللديلللال  علللللى 

1962 وكان متنكراً يف هيئة 
مثوله  واأثناء  تاك�شي.  �شائق 

من  ت�شعة  مع  املحكمة  اأمام 

عرفت  حماكمة  يف  رفاقه، 

ريفونيا«،  بل«حماكمة  يومها 

عن  نيابة  مانديال  حتلللّدث 

مدافعاً  املللتللهللمللني  رفلللاقللله 

عنهم ومربراً اأفعالهم، حيث 

قللللال: »لللقللد حلللاربلللت �شد 

هيمنة البي�س وحاربت �شد 

قيمة  ن  واأثِمّ ال�شود،  هيمنة 

دميقراطي  جمتمع  وجلللود 

اجلميع  فلليلله  يللعلليلل�للس  حللللٍرّ 

فر�س  ظللل  ويف  تللنللاغللم  يف 

غرَي  واأ�شاف  مت�شاوية«... 

اآبٍه بعقوبة املوت: »اإنها قيمة 

اأجلها  من  اأعي�س  اأن  اأمتنى 

ما  اإذا  ولكن  اأحققها،  واأن 

فاإنني  ال�شرورة،  ا�شتدعت 

رافعاً قب�شته للح�شود يف بورت اإليزابيث )3 اأبريل 1990(

منجم  حللار�للس  منها  علللدة 

حماماة،  �شركة  يف  وكاتب 

على  الللعللزم  عللقللد  اأن  اإىل 

وجعله  الللقللانللون  درا�لللشلللة 

فان�شم  امل�شتقبلية،  مهنته 

ويتواتر�شاند،  جامعة  اإىل 

وعلللملللل حملللامللليلللاً يف 

ال�شركات  من  عدد 

حتى اجتاز اختبار 

ليقيم  علللام  ٍع  ُملللللَدّ

مكتبه  بلللعلللدهلللا 

اخلا�س يف مدينة 

جوهان�شربغ.

تكن  مل 

�شة  ل�شيا ا

بعيدة عن 

 ، يال ند ما

ق�شى  فقد 

�للللشللللنللللواتلللله 

الوطني  »املوؤمتر  املبكرة يف 

يف  اأ�شهم  حيث  الأفريقي«، 

العام  التحدي  تنظيم حملة 

�شكل  اأخللذت  والتي   1952
الع�شيان املدين، وقد ظهر 

مانديال يف تلك احلملة وهو 

يحرق »دفللرت املللرور« الذي 

العن�شرية  الوثائق  من  كان 

للمواطنني  يُ�شمح  ل  التي 

دونها  مللن  بالتنقل  ال�شود 

اأفريقيا...  جللنللوب  داخلللل 

�شاربفيل«  »مذبحة  وبللعللد 

العام 1960 التي قتلت فيها 

قوات ال�شرطة البي�شاء 69 

�شخ�شاً ممن كانوا يحتجون 

ودفرت  التنقل  قوانني  على 

احلكومة  حللظللرت  املللللرور، 

الوطني  »املللوؤمتللر  اأن�شطة 

الأفريقي«.

معانقاً حفيدته »زيناين« )دي�شمرب 2008(
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مع زوجته ال�شابقة »ويني« �شاعة خروجه من ال�شجن 11 فرباير 1990

الرئي�س مانديال خالل جل�شة افتتاح الربملان يف كيب تاون

م�شتعد للموت من اأجلها«.

الأنباء  وكلللالت  ت  طلللرَيّ

واللل�للشللحللافللة الللعللامللليللة تلك 

اأرجاء  اإىل  املوؤثرة  الكلمات 

اهتمام  فت�شّكل  املللعللمللورة، 

كوين مبانديال ورفاقه؛ ولعل 

هذا ما دفع حكومة بريتوريا 

من  عقوبتهم  تخفيف  اإىل 

املوت اإىل احلب�س يف �شجن 

جزيرة روبن ال�شهري.

املحاكمة  تلللللللك  بلللعلللد 

التاريخية بداأ جدّياً التحرك 

العاملي للق�شاء على التمييز 

فانطلقت  اللللعلللنللل�لللشلللري، 

للت�شهري  كللللربى  حللمللالت 

تتعامل  الللتللي  بللاللل�للشللركللات 

اأفريقيا  جللنللوب  نللظللام  مللع 

ف�شح  واأ�شبح  العن�شري، 

ا�شرتاتيجية  ال�شركات  هذه 

رئي�شة يف احلملة �شد نظام 

ال�شغط  وحتت  بريتوريا... 

املتزايد �َشَحَق نظام التمييز 

اللللعلللنللل�لللشلللري املللللزيللللد من 

وبلغت  اللل�للشللود،  املللواطللنللني 

اأخبار العنف اأ�شماع العامل، 

اجلامعات  طلبة  دفلللع  مللا 

اإىل التحرك فتكونت حركة 

عاملية �شغطت على هيئات 

كي  وال�شركات  اجلامعات 

املالية  اعتماداتها  ت�شحب 

جنوب  مللن  وا�شتثماراتها 

الهيئات  وتلتها  اأفللريللقلليللا، 

مانديال  اأمللا  الر�شمية... 

على  �للشللجللنلله  يف  فللتللغلللللب 

القاتلني  والللعللزل  الللوحللدة 

بالتحلي بالأمل والتفاوؤل.

نيل�شون  ا�شتثنائية  اإن 

تاريخي  كزعيم  مللانللديللال 

فريدين؛  اإجنازين  من  تنبع 

كللان منوذجاً  اأنللله  اأولللهللمللا 

ملهماً يف نزاهته ومتا�شكه 

فقد  ال�شطهاد،  وجلله  يف 

يف  عللللامللللاً   27 اأمللل�لللشلللى 

الب�شر  باأن  ال�شجن لإميانه 

مت�شاوين،  خلقوا  جميعاً 

�شجنه  �للشللنللوات  وخللللالل 

روبن،  جزيرة  يف  املوح�شة 

ومرحه  �للشللربه  وبللفلل�للشللل 

على  الالمتناهية  وقدرته 

ال�شفح، بدا وكاأنه حٌرّ وهو 

يف  الق�شبان،  خلف  قابع 

�شّجانوه حبي�شي  كان  حني 

لذا  وحللقللدهللم،  كراهيتهم 

اأ�شد  اأن  غللريللبللاً  يللكللن  مل 

حّرا�س  كانوا  به  املعجبني 

زنلللزانلللتللله... اأملللا الإجنلللاز 

املعجزة  فهو  الآخر  الفريد 

بهند�شته  اجرتحها  الللتللي 

وا�شت�شرافه حتّولت جنوب 

للحقد  ُمكتنز  من  اأفريقيا 

كقو�س  اأّمللة  اإىل  وال�شغينة 

متنوعة  اأطيافاً  ت�شم  قزح 

يتعاي�س بع�شها مع بع�س.

للللقلللد خلللتلللم ملللانلللديلللال 

»حينما  بالقول:  مذكراته 

كانت  ال�شجن،  من  خرجت 

َهَد  املُ�ْشطَّ اأحرر  اأن  مهمتي 

ِهد معاً... واحلقيقة  واملُ�ْشطَّ

اأننا ل�شنا اأحراراً بعد؛ فنحن 

بالكاد ح�شلنا على احلرية 

يف اأن نكون اأحراراً«.
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من نور

بــــــقــــــلــــــم وريـــــــــــشـــــــــــة :
مـــــــــــجـــــــــــدي يـــــــوســـــــف

أسماء اهلل احلسنى، هي التي أثبتها اهلل تعالى لنفسه، وأثبتها له عبده ورسوله صلى اهلل عليه وسلم، وفضل هذه األسماء 
عند اهلل عظيم، وقد قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: »إن هلل تسعة وتسعن اسمًا، مائة إال واحدًا، من أحصاها دخل 

النة« )رواه البخاري ومسلم(.
ولإلحصاء معاٍن متعددة ذكرها العلماء، فقد قيل: إن معنى اإلحصاء: احلفظ، وقيل عّدها، وقيل: القيام بحقها والعمل 

مبقتضاها، وقيل: اإلحاطة بجميع معانيها، ويجوز أن تشمل كل املعاني السابقة - واهلل أعلم.
وأسماء اهلل احلسنى ليست مبنحصرة في تسعة وتسعن اسمًا فقط، وال فيما استخرجه العلماء من القرآن، بل وال فيما 
علمته الرسل واملالئكة وجميع املخلوقن، حلديث ابن مسعود رضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: »ما 
أصاب أحدًا قط هّم وال حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك.. ماض في حكمك، عدل في 
قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك، أن جتعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجالء حزني، وذهاب همي، إال أذهب اهلل حزنه وهمه، وأبدله 

مكانه فرحًا، فقيل يا رسول اهلل أفال نتعلمها؟ فقال: لكل من سمعها أن يتعلمها« )رواه أحمد(.
واملؤمن الصادق يؤمن بتلك األسماء احلسنى، والصفات العليا، فال يشرك غيره فيها وال يشبهها بصفات املخلوقن، لعل اهلل 

أن ينفعنا بها.. )وهلل األسماء احلسنى فادعوه بها( صدق اهلل العظيم.

اهلل  اإرادة  �للشللاءت  عندما 

الأر�س  يف  خليفة  يجعل   اأن 

وعلمه الأ�شماء كلها... �شبّحت 

قائلني: اهلل  بللاأمللر  املللالئللكللة 

اإل  لللنللا  {�للشللبللحللانللك ل علللللم 

العليم  اأنلللت  اإنلللك  علمتنا  مللا 

احلكيم} )البقرة 32(.

حاله  الإن�شان  تاأمل  واإذا 

قبل خلقه ل�شكر اهلل عز وجل 

الوجود  فر�شة  له  هياأ  الللذي 

يف  خليفة  جعله  بلللاأن  وكللرملله 

الأر�لللللس. قلللال تللعللاىل: {هل 

اأتلللى على الإنلل�للشللان حللني من 

مذكوراً،  �شيئاً  يكن  مل  الدهر 

نطفة  من  الإن�شان  خلقنا  اإنللا 

�شميعاً  فجعلناه  نبتليه  اأم�شاٍج 

ب�شرياً} )الإن�شان: 1، 2(.

)املبدئ(  تللعللاىل  وا�للشللملله 

تعاىل  با�شمه  كللثللرياً  يللقللرتن 

يتيقن  حتى  وذلللك   ، )املعيد( 

النا�س اأن اهلل تعاىل الذي بداأ 

اخللق واأوجده من العدم، قادر 

كذلك على اإعادتهم بعد املوت، 

فكال الأمرين: البدء  والإعادة 

وجل(.  )عللز  اهلل  عند  اأهلللون 

قلللال تلللعلللاىل:  {يللللوم نطوي 

للكتب  ال�شجل  كطي  ال�شماء 

نعيده  خلللللق  اأول  بللداأنللا  كللمللا 

فاعلني}  اإناكنا  علينا  وعللداً 

ف�شبحان   ..  )104 )الأنبياء: 

املبدئ الذي اأوجد الأ�شياء من 

اخللق  واأوجللد  بقدرته،  العدم 

، فاأح�شن كل �شيء  العدم  من 

وعلم  وتللدبللري  بتقدير  خلقه 

وحكمة، والذي يتاأمل يف خلق 

و�للشللورتلله على هذا  الإنلل�للشللان 

النحو الرائع، يرى اإىل اأي 

مدى كان اإبداع اخلالق يف 

خلقه.

)59(
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العليم  مللعللنللاه:  ال�للشللم  هللذا 

�شيء،  علمه  يغيب عن  ل  الللذي 

كان النمرود ملكاً كافراً ل يوؤمن 

بالثواب  ول  بالبعث  ول  بللاهلل، 

تعاىل  اهلل  فللاأر�للشللل  والللعللقللاب، 

ال�شالم  عليه   - اإبراهيم  �شيدنا 

- لكي يدعوه وقومه اإىل الإميان 

غرور  يف  النمرود  فقال  بللاهلل، 

تدعونا  جللئللت  لللقللد  وكلللربيلللاء: 

يكون  فمن  بللاهلل،  الإميلللان  اإىل 

هللذا الإلللله، ومللا قللدرتلله؟ فقال 

يف   - ال�شالم  عليه   - اإبراهيم 

الللذي يحيي  ربللي  ويللقللني:  ثبات 

وقال  النمرود،  ف�شحك  ومييت. 

اأحيي  اأي�شاً  اإنني  �شخرية:  يف 

{فاإّن  اإبراهيم:  فقال  واأميت.  

امل�شرق،  من  بال�شم�س  ياأتي  اهلل 

فاأت بها من املغرب فبهت الذي 

كفر}.

 .. لكنه اأ�شر على ا�شتكباره 

على  اإجابته  دلللت  وقللد  وكللفللره. 

معرفته  وعلللدم  ال�شديد  جهله 

مبعنى )املحيي املميت(، فهما من 

ومعناهما:  احل�شنى  اهلل  اأ�شماء 

اأنه تعاىل هو الذي يبعث احلياة 

يف خلقه بعد موتهم، وهو الذي 

فيحيا  اجل�شد،  يف  الللروح  ينفخ 

تعاىل:  قال  ربلله،  باأمر  الإن�شان 

امللك وهو  بيده   الللذي  »تللبللارك 

على كل �شيء قدير. الذي خلق 

اأيكم  ليبلوكم  واحللليللاة  امللللوت 

اأح�شن عماًل وهو العزيز الغفور« 

)امللك: 1 ، 2(.

تعاىل:  قللوللله  تف�شري  ويف 

{الذي خلق املوت واحلياة} قال 

للموت  خلقكم   : املعنى  العلماء: 

الدنيا  يف  للموت  يعني  واحلياة، 

واحللليللاة يف الآخلللرة، وقللدم اهلل 

يكون  حتى  احللليللاة،  على  املللوت 

فيتذكر  الإن�شان،  اأمام  �شاخ�شاً 

املوت.  بعد  ملللا  ويعمل  م�شريه 

الأج�شاد  يحيي  الللذي  ف�شبحان 

بعد موتها،  والأر�س  بعد موتها، 

و�شبحان اهلل الذي يحيي القلوب 

بالإميان واليقني والنور. وقد 

- �شلى اهلل  الللر�للشللول  كللان 

على  حري�شاً   - و�شلم  عليه 

فكان  احلقيقة،  هللذه  ذكللر 

يقولوا  اأن  اأ�للشللحللابلله  يعلم 

النوم:  مللن  ا�شتيقظوا  اإذا 

اأحيانا  اللللذي  هلل  »احلللمللد 

الن�شور«  واإليه  اأماتنا  بعدما 

)رواه البخاري(

)62-61(

اهلل  اأن  يعني  ال�للشللم  هلللذا 

يعيد  الذي  هو  وتعاىل  �شبحانه 

اخللق بعد احلياة اإىل املمات يف 

احلياة  اإىل  املمات  وبعد  الدنيا، 

يوم القيامة. وكان امل�شركون على 

اهلل  �شلى   - اهلل  ر�للشللول  عهد 

عليه و�شلم - ل يوؤمنون بالبعث، 

وكللانللت عللقللولللهللم الللقللا�للشللرة ل 

اأن تعود  اأن احلياة ميكن  تتخيل 

للميت مرة اأخرى.. وقد حتداهم 

القراآن الكرمي وخاطب وجدانهم 

لكنهم  اأخللرى  تلو  مرة  وعقولهم 

اهلل  حكى  وقللد  و�شموا.  عموا 

اأكرث  الكرمي يف  القراآن  ذلك يف 

من مو�شع.

قلللال تللعللاىل: {انللظللر كيف 

فال  ف�شلوا  الأمثال  لك  �شربوا 

اأاإذا  وقالوا  �شبياًل،  ي�شتطيعون 

ملبعوثون  اأاإنللا  ورفاتاً  عظاماً  كنا 

حجارة  كونوا  قل  جديداً.  خلقاً 

يكرب  مما  خلقاً  اأو   . حديداً  اأو 

من  ف�شيقولون  �للشللدوركللم  يف 

اأول  فطركم  اللللذي  قللل  يعيدنا 

روؤو�شهم  اإليك  ف�شينغ�شون  مرة 

ويللقللولللون مللتللى هللو قللل ع�شى 

يدعوكم  يللوم  قللريللبللاً.  يللكللون  اأن 

اإن  وتظنون  بحمده  فت�شتجيبون 

 49 )الإ�شراء:  قلياًل}  اإل  لبثتم 

.)52 -

اإن البدء والإعادة دليل على 

قدرة اهلل املطلقة وعظمته، يقول 

تعاىل: {يوم نطوي ال�شماء كطي 

اأول  بللداأنللا  كما  للكتب  ال�شجل 

كنا  اإنللا  وعداًعلينا  نعيده  خلق 

فاعلني} )الأنبياء: 104(.

وقد ذكَّر اهلل تعاىل الإن�شان 

اأعلمه  باأ�شل ن�شاأته ووجوده، ثم 

بنهايته احلتمية التي كتبها على 

عليهم  كللتللب  حلليللث  خلللللقلله، 

تعاىل:  قال  والبعث.  الفناء 

وكنتم  باهلل  تكفرون  {كيف 

مييتكم  ثم  فاأحياكم  اأمللواتللاً 

ثم يحييكم ثم اإليه ترجعون} 

)البقرة: 28(.

)60(
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اأوجد  الللذي  اهلل  �شبحان 

الذي  فهو  العدم،  من  الأ�شياء 

ل يللعللجللزه �لللشللليء، والآيلللللات 

ال�شريفة  والأحاديث  القراآنية 

تعاىل  اهلل  اأن  على  تدل  التي 

اأوجللد كل  الللذي  »الواجد«  هو 

فهو  كثرية،  �شيء  ل  من  �شيء 

القادر الغني املالك لكل �شيء. 

عيوننا  تفتح  لكي  جللاءت  وقد 

عظمة  حقيقة  على  وقلوبنا 

اخلللالللق املللبللدع الللواجللد الذي 

اأتللقللن كللل �للشلليء. قللال تعاىل: 

اأن�شاأكم من نف�س  {وهو الذي 

وم�شتودع  فم�شتقر  واحللللدة 

لقوم  الآيلللللللات  فلل�للشلللللنللا  قلللد 

يفقهون})الأنعام: 98(.

وهذا ال�شم مل يرد بلفظه 

الكرمي،  الللقللراآن  يف  �شريحاً 

اآيلللات  ورد مبللعللنللاه يف  ولللكللنلله 

تتحدث  التي  فالآيات  كثرية، 

والوجود،  والن�شاأة  اخللق  عن 

وهذه  ال�شم  هللذا  توؤكد  كلها 

ال�شفة من �شفات اهلل - كما 

حديث  يف  ال�للشللم  هلللذا  ورد 

عليه  اهلل  �شلى   - الللر�للشللول  

»اإن  فيه:  يقول  الذي   - و�شلم 

وت�شعني  ت�شعة  وجل(  )عز  هلل 

ا�للشللمللا ملللن اأحلل�للشللاهللا دخل 

اجلنة« )رواه الرتمذي(.

وقد ذكر الر�شول  - �شلى 

اهلل عليه و�شلم - ا�شمه تعاىل 

الأ�شماء،  هللذه  بني  )الللواجللد( 

تعاىل«  ا�للشللملله  مللعللاين  وملللن 

)الواجد( اأي�شاًَ: العليم الذي ل 

يخفى عليه �شيء يف ال�شموات 

وليف الأر�س.

جيداً  العبد  تنبه  واإذا 

اجلليل،  ال�شم  هذا  ملعنى 

هو  تعاىل  اهلل  اأن  واأدرك 

اأوجلللده مللن العدم،  الللذي 

وهلللو وحلللده الللقللادر على 

احلياة  باأ�شباب  ميللده  اأن 

الكرمية، وهو وحده الغني 

الذي خزائنه ل تنفد، وهو 

ال�شر  يعلم  اللللذي  العليم 

واأخفى.. اإذا علم العبد كل 

ذلك ما غفل عن ذكر ربه 

وعبادته وا�شتغفاره.

)65(

)احلّي( معناه: الباقي الدائم 

احلي  فللهللو  ميلللللوت،  ل  اللللللذي 

املطلق، املت�شف باحلياة الأبدية، 

التي ل بداية لها ول نهاية، وكل 

الدائم  اهلل  بيد  اأمللرهللم  اخللق 

القائم  معناه:  و)القيوم(  الباقي. 

بتدبري ما خلق، والقائم على كل 

يجازيها  حتى  ك�شبت،  مبا  نف�س 

يخفى  ل  بها  عامل  فهو  بعملها، 

عليه منها �شيء.

ا�للشللملله تعاىل  اقللللرتن  وقلللد 

)احلي(،  تعاىل  با�شمه  )القيوم( 

وهو  مهم،  ملعنى  تللاأكلليللداً  وذلللك 

الذي  احلللي  هللو  تعاىل  اهلل  اأن 

عني،  طرفة  خلقه  عن  يغفل  ل 

ويحا�شبهم  يراقبهم  فهو  ولذلك 

ويرعاهم بعنايته، كما اأنه تعاىل 

القائم بذاته الذي ل يحتاج  هو 

بذلك.  يقوم  لكي  م�شاعدة  اإىل 

اأو�للشللى الللر�للشللول - �شلى  وقللد 

فاطمة  ابنته   - و�شلم  عليه  اهلل 

يا   : وملل�للشللاًء  �شباحا  تللقللول  اأن 

حي يا قيوم، برحمتك اأ�شتغيث، 

تكلني  ول  كله،  �شاأين  اأ�شلح يل 

)رواه  عللني«  طرفة  نف�شي  اإىل 

الن�شائي(.

وقد ذكر ا�شمه تعاىل )احلي 

القيوم( يف ثالث �شور من القراآن، 

وطه،  عللمللران  واآل  البقرة  هللي 

تعاىل:  قوله  هي  الآيلللات  وهللذه 

{اهلل ل اإله اإل هو احلي القيوم 

ل تاأخذه �شنة ول نوم له ما يف 

الأر�لللس...}  يف  ومللا  ال�شموات 

تعاىل:  وقوله   .)255 )البقرة: 

احلي  هللو  اإل  اإللله  ل  اهلل  {اأمل 

القيوم} )اآل عمران: 1 ، 2(.

وقوله تعاىل: {وعنت الوجوه 

للللللحللي الللقلليللوم وقلللد خلللاب من 

 ..)111 )طه:  ظلماً}  حمل 

ذلت  معناها:  الوجوه  وعنت 

وخ�شعت. ولعل الذي يتاأمل 

يف ختام الآية الأخللرية يرى 

ذكر  عللن  يعر�س  اللللذي  اأن 

اهلل واخل�شوع له، قد خاب 

الهدف  واأخلللطلللاأ  ملل�للشللعللاه، 

الذي  اأما  العقاب،  فا�شتحق 

القيوم،  احللللي  هلل  خلل�للشللع 

موؤمناً  خا�شعاً  عليه  واأقبل 

من  فهو  العظمى،  ب�شفاته 

الرحمن  بعناية  امل�شمولني 

احلي الذي ل ميوت.
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ذو  املجيد،  املاجد  �شبحان 

ذو  والللكللربيللاء،  والعظمة  املجد 

اجلالل والإكرام فاملاجد واملجيد 

و�شفان هلل تعاىل يجمعان جميع 

والرحمة  والعطاء  الكرم  �شفات 

ثابتة  �شفات  وكلها  والإح�شان، 

تعاىل  لذاته  واجبة  تعاىل،  هلل 

ل يعرتيها نق�س ول فناء.  لأنه 

تعاىل جلللواد، ومللاجللد للله مللا يف 

وما  الأر�لللس  يف  ومللا  ال�شموات 

وكل  اللللرثى،  حتللت  ومللا  بينهما 

�شيء ملكه و�شنعته.

ولذلك كان الر�شول - �شلى 

بهذه  يللقللر   - و�للشلللللم  عليه  اهلل 

واأقواله  اأفعاله  كل  يف  احلقيقة 

لأنه اأعلم النا�س باهلل و�شفاته.. 

اهلل  ر�للشللي   - عبا�س  ابللن  فعن 

عنهما - قال: اإن النبي   - �شلى 

رفع  اإذا  كان   - و�شلم  عليه  اهلل 

راأ�شه من الركوع قال: »اللهم ربنا 

لك احلمد، ملء ال�شموات وملء 

الأر�س وملء ما �شئت من �شيء 

بعد، اأهل الثناء واملجد، اأحق ما 

ل  عبد،  لللك  وكلنا  العبد،  قللال 

مانع ملا اأعطيت، ول معطي 

ملا منعت، ول ينفع ذا اجلد 

منك اجلد«.. )رواه م�شلم(.

امل�شلم معنى  اأدرك  واإذا 

ومغللزاه  ال�للشلللللللللللم  هلللللللللللذا 

والعلللزة  الكربيلللاء  اأن  لعلم 

والعظملللة واملجلللد ل تكلللون 

اإل هلل وحده.

�للشللبللحللان اللللواحلللد الأحللللد، 

و�شفاته  ذاتلله  يف  املتفرد  الفرد 

يف  له  �شريك  ل  الللذي  واأفعاله، 

ملكه، ول نظري له ول �شبيه له ، 

وهو �شبحانه لي�س كمثله �شيء.

الأنبياء  دعوة  هو  والتوحيد 

جميعاً، فقد دعا اإبراهيم ومو�شى 

ويو�شف  و�شالح  وهللود  وعي�شى 

وحممد - �شلوات اهلل عليهم - 

اإىل توحيد اهلل عز  وجل.. قال 

تعاىل: {قل هو اهلل اأحد . اهلل 

ال�شمد . مل يلد ومل يولد . ومل 

يكن له كفواً اأحد}.

وا�شمه تعاىل )الواحد( ياأتي 

يف القراآن الكرمي مقرتناً با�شمه 

تللعللاىل )الللقللهللار( . وذللللك لكي 

يتاأكد للنا�س جميعاً وحدانية اهلل 

وتفرده يف �شفاته واأ�شمائه، فهو 

يدانيه  ل  الللذي  القهار  الواحد 

اأحللد يف قللدرتلله وقللوتلله وعظمة 

مهما  اأحد  يرقى  ول  �شاأنه، 

و�شلطان  قللوة  من  اهلل  اأتللاه 

هلل  �شبيهاً  اأو  نللداً  يكون  اأن 

الإن�شان  اأدرك  واإذا  تعاىل. 

الواحد الأحد،  اأن اهلل هو  

اأخل�س عبادته له، فال يعبد 

اأحداً �شواه.

ول يرائي النا�س بعمله، 

الواحد  هللو  �شبحانه  لأنللله 

امل�شتحق للعبادة وال�شكر.

)66(
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الذي  ال�شمد،  اهلل  �شبحان 

لق�شاء  اخللللللللق  كلللل  يللقلل�للشللده 

تعاىل وحده هو  لأنه  حوائجهم، 

الذي بيده ملكوت كل �شيء، فعن  

اأبي هريرة - ر�شي اهلل عنه - 

قلللال: قللال ر�للشللول اهلل - �شلى 

»اح�شدوا   :  - و�شلم  عليه  اهلل 

فاإين �شاأقراأ عليكم ثلث القراآن« 

فللحلل�للشللد ملللن حلل�للشللد، ثلللم خرج 

و�شلم   عليه  اهلل  �شلى   - النبي 

- فقراأ: {قل هو اهلل اأحد} ثم 

اإين  لبع�س:  بع�شنا  فقال  دخل، 

اأرى هذا خرباً جاءه من ال�شماء 

فلللذاك اللللذي اأدخللللله. ثللم خرج 

�شاأقراأ  لكم  قلت  »اإين  فللقللال: 

عليكم ثلث القراآن، األ اأنها تعدل 

ثلث القراأن« )رواه م�شلم(. واهلل 

تعاىل وحده هو الذي يلجاأ اإليه 

بقدرة  منهم  اإقللرار  لأنلله  عباده، 

اهلل وعظمته.. فهو وحده الذي 

يعطي ومينع ولذلك جند اإبراهيم 

هذه  يللوؤكللد   - اللل�للشللالم  عليه   -

يدعوهم  وهللو  لقومه  احلقيقة 

تعاىل:  قللال  ال�شمد،  اهلل  اإىل 

تعبدون.  ماكنتم  اأفراأيتم  {قللال 

فاإنهم  الأقللدمللون.  واآبللاوؤكللم  اأنتم 

الذي  العاملني.  رب  اإل  يل  عدو 

هو  والللذي  يهدين.  فهو  خلقني 

مر�شت  واإذا  وي�شقني.  يطعمني 

ثم  مييتني  والللذي  ي�شفني.  فهو 

يحيني. والذي اأطمع اأن يغفر يل 

خطيئتي يوم الدين} )ال�شعراء: 

تعاىل:  وقلللال   .)82  -  75
{وما بكم من نعمة فمن اهلل 

فاإليه  ال�شر  م�شكم  اإذا  ثم 

جتاأرون} )النحل: 53(.

اللهم اإنا ن�شاألك يا واحد 

يا اأحد يا �شمد، اأن ترزقنا 

نافعاً،  وعلماً  خا�شعاً،  قلباً 

واإمياناً �شحيحاً.
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هــــــــــذي 

اإليـــــــــــك 

�ــشــهــادتــي

شعر : 
مختار عيسى 

ومساري  خطوتي  نبُضك  ويظُلّ 

أجَدبْت  وال��ق��ص��اُئ��د  ع���اٌم  م��رَّ  إْن 

َم��ْن لي س��واِك قصيدة أزه��و بها 

َمن لي، كويُت ، وأنت َمن في ُمهجتي 

 ، ظّنوا هواِك حكايًة وسينقضي 

إّني ارحتلت وما رحلُت بقصتي؛ 

دافقا؛ امل��ش��اع��َر  رّوي����ُت  بالشعر 

وتراقصْت      أجن����ٌم  ب��ل��ي��ل��ي  دارْت 

تشّوقي    ال���زم���اِن  أذِن  ف��ي  وأس����رَّ 

ت���رّددي  ال��ظ��اِم  ف��ي س��م��ع  وأذلَّ 

ترّققا إل���ي���ِك  أدن����و  أن  ُخ����ّي����رُت 

لي  توسُّ إليِك  أْن  عمري  ف��اج��أُت 

مامثُله   ، ت��ُع��ّش��ٌق  م��ن��ك  ال���ق���رُب 

ه  وال���ن���أي م����وٌت ، الس��ب��ي��ل ل����رِدّ

إْن أوَكلْت لي الشمُس إنباَء املَدى

ال��ع��زَف ح��رف��ُة رملها إَنّ  س��أق��وُل 

أحل���اُن احلنني جتّمعُت ك��لُّ  ه��ي 

فارفقي  البشارة  أتلو   .. هنا  ��ي  إِنّ

تقربا  احل��ل��وك  ف��ي  ِح���بٌّ  رام  إن 

إن خ���اف س���اٍر ف��ي امل��س��ال��ك ذلًة

من نيل مصٍر، ذي إليِك شهادتي

وت���ظ���لُّ ش��م��ُس��ك ق��ب��ل��ة األح�����راِر

أزه����رْت أشعاري وّل��ْي��ُت ش��ط��َرك 

ولغيِر صوبِك ما سعْت أخباري؟! 

صاغت نشيَد ترحلي وق��راري ؟!

وِغماري  تدفقي  ع��ن��ِك،  ب��ال��ن��أي 

أفكاري  ت��ه��اط��ل��ْت  م����داِك  وع��ل��ى 

جاري ن��ي��ٍل  م��ث��ل  رّي���ك  فسمعُت 

نهاري  ب���احل���ن���ني  ط������ّرز  وال����ل����ُه 

ال���دف���وِق مداري ل��ل��ض��وِء  وأع����اَد 

َمحاري بقلِب  ص���َوري  ف��ت��أألت 

ُسّماري ع��ن  ال��ن��أَي  أستطيَب  أو 

تختاري أن  إل���ي���ِك  ص���ار  واآلن 

، أو أطاق حواري  عرَف اخلائُق 

ُي���ك���اب���ُر أو ي���ص���دُّ ُم����اري ������ى  أَنّ

ال���زّواِر ال��ق��ل��وِب صفائَف  ف��ي  أْن 

وال��ب��ح��َر ي��س��ك��ُب��ه��ا ع��ل��ى أوت����اري

ِجواري ره��ن  باحة األش���واِق  ف��ي 

بدثاري ت��ع��ّل��ق��وا  ؛  ب��ال��ع��اش��ق��نَي 

ب��رق��ْت ل��ه وس��ط احل��ائ��ك ناري

إل��ي��ِه ع���زَّ الساري  ي����داي  رف��ع��ْت 

ال��س��ّك��اِب م���اَء فخاِر خل��ل��ي��ج��ِك 



شهداء الكويت .. بطوالتهم وتضحياتهم



إحدى الصور املشاركة
في املسابقة الثقافية 


